


ت�أ�صيل وتعريف

جــذور التــراث:

- اإحدى اإ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة.
- ف�صاء معريف يهتم بالرتاث يف كل جمالته واآفاقه.
- ت�صدر ب�صكل دوري »كل اأربعة اأ�صهر« اإن �صاء اهلل.

جــذور التـــراث:

والنظريات  املناهج  على  والنفتاح  اخلالد،  تراثنا  ا�صتنطاق  يف  ت�صهم   -
احلديثة.

- تنفتح على جميع احلقول املعرفية والفكرية والعلمية والأدبية والتاريخية 
واللغوية يف ثقافتنا وح�صارتنا العربية والإ�صالمية.

»عرو�ض  بالرتاث  املخت�صة  العلمية  والر�صائل  بالكتب  تعرف   -
ومراجعات«.

حتية  وقفات  املعا�صرين  من  بالرتاث  املعنيني  الثقافة  رموز  على  تقف   -
واعتبار.

جــذور التــراث:

- ترجو من كّتابها اأن تكون الدرا�صات والأبحاث متعلقة بالرتاث ومكتوبة 
باللغة العربية. ومرقومة على احلا�صب الآيل »على �صكل اأقرا�ض م�صغوطة 

CD« اأو تر�صل من خالل موقع النادي الإلكرتوين:

Judhur@adabijeddah com

- يحق لهيئة التحرير اخت�صار املو�صوعات املطولة، وتعديل ما ميكن تعديله 
يف ن�ض الدرا�صات والبحوث التي ت�صل اإىل املجلة.

- اأن ل تكون الدرا�صات والأبحاث من�صورة من قبل اأو مقدمة للن�صر يف جهة 
اأخرى.
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جـــــذور

العربية  علماء  لدن  من  كبري  باهتمام  الن�ض  مفهوم  حظي  لقد 
قدميا وحديثا. ومتحورت حوله علوم عديدة يف مقدمتها النحو والبالغة 
والتف�صري واإن اعتنى كل جمال مبو�صوعه. فالن�ض لغٌة تتج�صد يف البناء 

وقواعده وتراكيبه، وهو اأدٌب ينعك�ض يف �صور بالغته واأ�صاليبه. 
وبفعل التطور املعرف�ي يف حقل العلوم الإن�صانيةعموما، عرفت بالغُة 
اخلطاب تطبيقات مت�نوعة تولَّدت عنها مفاهيٌم لغويٌة ونقديٌةوحتليليٌة 
و»التاأويل«  الن�صي«،  و»ال�صياق  البنيوي«،  »التحليل  مثل  من  دة  متعدِّ
و»املنهج املعريف« و»التنا�ض« و»التفاعل الن�صي« وغريها. وهي مفاهيم 
واأدوات اإجرائية تطبيقية ل �صك اأن لها جذورا يف الرتاث العربي اللغوي 

والبالغي واإن ب�صور وم�صطلحات مغايرة.
البالغي  الأدبي  الدر�ض  مناهج  بني  اجلمع  يف  هو  اإمنا  واجلديد 
يف  كله  ذلك  وتوظيِف  احلديث،  الل�صاين  للدر�ض  التحليلية  واملعطيات 
الدرا�صة املعرفية للظواهر الأدبية واللغوية ب�صكل ترابطي تالزمي مما 
اللغوية  التحليلية  وعملياته  للن�ض  الكلية  املظاهر  عن  احلديَث  يف�صر 
اللغوية وم�صامينه  اأبنيته  يتبلور يف  اإمنا  الن�صي  والبالغية. واخلطاب 
وفق  معا  واللغوي  الأدبي  الن�صي  اخلطاب  بالغة  وينظُريف  الأدبية، 

. ترابٍط منهجيٍّ
ذات  حول  جذور  جملة  من  العدد  هذا  مقالت  وتتمحور 
ونقدية  وتطبيقية  نظرية  خمتلفة  نظر  وجهات  من  املو�صوع؛وتناق�ض 

مقدمة العدد
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جـــــذور

ال�صعري  بنمطيه  الن�ض  ومناهج حتليل  ببالغة اخلطاب  تتعلق  ق�صايا 
والنرثي.

ال�صريف يف  الأزهر  من  �صعد  توفيق حممد  الدكتور حممود  يقدم 
املعاين  من عالقات  البالغيني  ملوقف  الناقدة  »مراجعاته  الأول  املقال 
ف�صال وو�صال«؛ ويتحدث فيه عن »موقع القول يف الو�صل والف�صل« من 
هو  اإمنا  الكالم  مكونات  بني  التعالق  مناط  لأن  املعاين،  عالقات  باب 
املعاين ل �صورها؛ و�صورة الكالم مراآة حلال املعاين يف وجودها القلبي، 

والكلمة �صورة املعنى القائم يف النف�ض الإن�صانية.
البالغي«  العقل  يف  والو�صل  الف�صل  يف  القول  »مرجَع  يناق�ض  ثم 
م�صتندا اإىل ما جاء عند اجلرجاين يف »الأ�صرار« و»الدلئل«، لينتقل اإىل 
املعنى اجلامع  و»مراجعات يف  والو�صل«  الف�صل  »ُمراجعات يف مفهوم 
املقت�صي للعطف بالواو«، و»مراجعات يف مناطات تالقي اجلمل وموقعها 
من الف�صل والو�صل« و�صول اإىل »نقد مذهب البالغيني يف �صور الف�صل«، 

وانتهاء ب� »مراجعة يف القول ب�صبه كمال النقطاع )القطع احتياطا(«.
ويف املقال الثاين يحلل الدكتور حممود فرغلي من جامعة املنيا كلية 
التوحيدي«، حيث  ال�صوؤال من خالل هوامل  »�صعرية  ق�صية  العلوم  دار 
يو�صح اأن بنية ال�صوؤال واجلواب بنية متالزمة و�صكل من اأ�صكال اخلطاب، 
واأنها من اأكرث البنى اخلطابية تداول يف حياة الإن�صان �صفاهة وكتابة. 
بالعلماء  الذي حذا  الأمر  الكرمي  القراآن  ال�صوؤال يف  مكانة  اإىل  وي�صري 
الإ�صالمية  العلوم  والتفكري يف  التاأ�صيل  توظيفه يف طرق  اإىل  القدامى 
العقل  تكوين  اأثر يف  لل�صوؤال  كان  ثم فقد  اأمناطها. ومن  على اختالف 
امل�صلم باعتباره طريقة يف التفكري. ومن حيث كون ال�صوؤال خطابا وفعال 

كالميا فهو يوؤثر على الطريقة التي يتم بها تنظيم املعلومات.
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جـــــذور

للتطبيق،  اأفق  من  يتيحه  ملا  احلديث  النقد  يف  ال�صوؤاُل  َف  ُوظِّ كما 
والك�صف عن الكيفية التي يت�صكل من خاللها املعنى ويفهم. وقد اهتمت 
يوؤديها.  التي  للوظائف  وفقا  وت�صنيفه  بال�صوؤال  اخلطاب  نظريات 
ة حيث يقوم ال�صوؤال بالقوة  وربطت نظرية احلجاج بني ال�صوؤال واحُلجَّ
احلجاجية وباإعادة النظر؛ ولذلك ارتبط باجلدل. وبذلك كان ال�صوؤال 
معنى من معاين البالغية و�صورًة من �صور تلقي العلوم وتبادل الِفَكر. 
وهكذا جند �صاحب املقال يركز على اأ�صئلة التوحيدي وربطها بال�صياق 
اخلطابي املوؤطر له، وهو ما ي�صكل ركيزة اأ�صا�صية من اأ�ص�ض اأدبية ال�صوؤال 
يف راأيه. وهي اأ�صئلة يحوطها ال�صتدلل واحلجاج وال�صت�صهاد والو�صف 
والت�صمني والإعراب والتداعي. وهو عندما ميار�ض ال�صوؤال اإمنا ميار�ض 

عملية التفكري باعتبارها عملية م�صاءلة.
بطانطان  التعليم  نيابة  من  �صديقي  عبدالوهاب  الدكتور  ويتناول 
ل�صانيات  يف  وال�صياق  »اخلطاب  مو�صوع:  الثالث  املقال  يف  املغرب   -
اإذ ل خطاب  الرتاث« موؤكدا على ترابط اخلطاب وال�صياق وتالزمهما 
من دون �صياق يو�صع فيه ويف�صره. وي�صري فيه اإىل اأن علماء كرث اعتنوا 
والأ�صول  والبالغة  منهاالنحو  كثرية  علوم  يف  و�صياقاته  باخلطاب 
التف�صري والل�صانيات. واإذا كان الرتاث البالغي العربي غني يف تناوله 
التحليل  يف  ت�صتثمر  لأن  ال�صاحلة  واملفاهيم  امل�صطلحات  من  لكثري 
على  النفتاح  من  يعفينا  ل  فهذا  عموما  اخلطاب  بالغة  ويف  الن�صي 
من  والإفادة  اخلطاب  بل�صانيات  املتعلق  الل�صاين  الدر�ض  م�صتجدات 

الأدوات والإجراءات التطبيقية التي يقدمها.
الرتاث  ل�صانيات  يف  اخلطاب  بتعريف  املقال  �صاحب  اعتنى  وقد 
تنوعت معانيه من فعل  والبالغية حيث  النحوية  وامل�صادر  املعاجم  يف 
الكالم بنينْ ذاتني متفاعلتني متوا�صلتني  واملخاطبة ومراجعة  اخلطاب 
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جـــــذور

وبنينْ  والتاأثر،  والتاأثري  الإبالغ  حتقيق  ق�صد  معني  ومقام  �صياق  يف 
حاول  كما  واملقامية.  الإ�صنادية  والعالقاِت  والإَِحاَلِة  الكالم  ا�صتقامة 
اخلطاب  تغيري  يف  ودورهما  واملقامي  الإعرابي  اللغوي  ال�صياق  تعريف 

م�صت�صهدا مبا ورد عند �صيبويه واجلرجانيوالقرطاجني.
ويناق�ض الدكتور �صادق ال�صلمي من اليمن يف املقال الرابع »م�صطلح 
التفاعل الن�صي ن�صاأة وامتدادا«. ويبداأ مبحاولة تقدمي تعريف م�صطلح 
»الن�ض« كونه »حقل املمار�صة التنا�صية«. ثم يهتم مب�صطلح »التنا�ض« 
بو�صفه »جامعا حقيقيا لنظريات الن�ض يف اجتاهات ما بعد البنويوية«، 
ليعتني مب�صطلح »التفاعل الن�صي« باعتباره »اأداة املمار�صة الن�صية«. 

ويركز فيه على »احلوارية« وعلى »الإنتاجية الن�صية«.
ويتحدث الدكتور حممد فتحي فرج من جامعة املنوفية-م�صر يف 
املقال اخلام�ض عن »العقاد وعن عبقريته ناثرا وقا�صا«. وهو حديث عن 
اأ�صلوب العقاد يف النرث والق�صة. ويدر�ض بع�صا من مالمح  خ�صائ�ض 
اأ�صلوبه مركزا على »الِعلنْمية« و»املنطق« اإذ يعتمد املقدمات التي تف�صي 
ء واخلتام، وبذلك كان  اإىل نتائج، واأفكاُره ُمرتبٌة ترتيبا يتميز فيها البدنْ
اأدُب العقاد اأدَب الفكرِة الواعيِة يف اأرفع منازلها؛ واأ�صلوُبه اأ�صلوٌب علنْميٌّ 
ما مل تغلب عليه طبيعة املو�صوع؛ واجلملة عنده بنيان مر�صو�ض، وهو 

يوؤثر املعنى على اللفظ واإن ا�صتهواه ال�صجع اأحيانا.
لغة  ا�صتعمال  يف  يت�صاهل  ل  الف�صيحة  بالعربية  مهتم  والعقاد 
غريها، وبذلك فاأ�صلوبه »اإعجاز يف اإيجاز« و»�صهولة يف اأداء« و»ارتباط 
الق�صة جعله  بفن  اإعجابه  اأن  كما  الفكرة«.  و»و�صوح  بالعبارة«  املعاين 
وال�صيطان«  و»العذراء  و»اأنا«  حمار«  »اأح�صن  كتب  فقد  ويرتجم.  يكتب 
الرتكيز على حتليل ق�صة  املقال  و»�صارة«. حاول �صاحب  قلم«  و»حياة 
»�صارة« ليبني من خاللها قواعد الق�صة كما هي حمققة فيها من حيث 
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جـــــذور

والأحداث،  لالأ�صياء  وو�صف  وتق�ض،  حتكي  حوادث  على  ا�صتمالها 
واأ�صخا�ض ي�صورهم القا�ض ت�صويرا فنيا دقيقا، وحوار ي�صيع يف الق�صة 

بني اأ�صخا�صها.
اأما الدكتور حممد علي عبداملعطي من جامعة اأم القرى فيدر�ض يف 
املقال ال�صاد�ض من هذا العدد م�صاألة »الت�صكل الفني واأبعاده اجلمالية 
يف رائية التِّهاين »يا كوكبا ما كان اأق�صر عمره«، التي يرثي فيها ابنه اأبا 
ها �صاحب املقال اأ�صهر ق�صائد الرثاء يف ال�صعري العربي  الف�صل. ويعدُّ
قدميه وحديثه. وي�صري اإىل اأن عمله هذا يدخل �صمن النقد التطبيقي، 
من  للق�صيدة  املكونة  العنا�صر  على  النقد  يف  الفني  املنهج  تطبيق 
وحتليل  يهتمبدرا�صة  فهو  ومو�صيقى.  ولغة  واأ�صلوب  ووحدة  وخيال  بناء 
فيها  يرى  اأن  على  قادر  مبنهج  ن�صقها  واإدراك  الفني  ال�صكل  عنا�صر 
للق�صيدة  الفني  البناء  على  درا�صته  يف  يركز  وهكذا  املختلفة.  الأبعاد 
مركزا على »العنوان« وعلى »الطول« و»الوحدة« و»الرتكيب« و»ال�صورة 

واخليال« و»جمال الت�صوير« و»الأ�صلوب واللغة« و»املو�صيقى«.
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مراجعات ناقدة

يف موقف البالغيني من عالقات املعاين ف�صاًل وو�صاًل

حممود توفيق حممد �سعد)*(

ـــــا قبـــــــُل: �أمَّ
مّما هو قاٌر في العقِل البالغّي اأّن دقائق اأ�سراِر بالغِة بياِن الوحي  
هذا  اإعجاز  وج��وه  ِمن  وج��ٌه  فذلك   ، ِبها  ُيحيط  اأن  لأح��ٍد  �سبيَل  ل  ا  ممَّ
البياِن، بْل اإنَّ ِمن اأعيان علماِء »علم البالغِة العربّي« َمن يذهُب اإلى اأّن 
»م�سائل علم المعاني باأ�سِرها مّما ل يحيُط بها اإلَّ علُمُه تعالى، وذلك ؛ 
لأنَّها م�ستخَرجٌة َعن تتبِع جزئياِت التَّراكيِب وتعّرف ما لها من لطائِف 
»علم  ِمن  َم�ساأَلة  ُكلّية هي  قاعدٌة  به  ل  َيتَح�سَّ وجه  على  لة  ُمف�سَّ النُّكِت 
ِلب�سٍر  رٌة، فال ُيمكُن  َغْيُر ُمنح�سِ اآحاد التَّراكيب  اأنَّ  المعاني«، ول �َسكَّ  
َف  َجِميَع لطاِئفها ، حتَّى ي�ستخِرَج جميَع القواعِد  لَع عليها ويتعرَّ اأن يطَّ
الُمتَعّلقة بجميع  ُنكِتها   ، فكثيٌر  ِمن م�سائِل »علم المعاني«  ُيعُد بالُقّوِة ، 
ِة اإلْيها ، ول اإلى اّللطائِف اْلُجزئّية  اّلِتي ُت�ستخرج  َوَلم َت�سْل اأَذَهاُن الّرا�سَ
ِهي ِمنها، َبْل ِعلُم  اهلِل تعالى محيٌط بجميِع م�سائله، وبتفا�سيل لطائِف 

التَّراكيب الَّتي ِهَي َمبَنى تلك الم�سائل بال تتّبٍع«)1(.

)*( أستاد في جامعة األزهر الشريف - مصر.
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العلم  اأهِل  جهوِد  من  علْيه  يتوافُد  ما  اأّن  قلٍب  كّل  اإلى  يحمُل  وهذا 
ِمدُّ َهـ�ؤُالء  ا بالًغا: {ُكالًّ نُّ اإّنما هو نزيٌر من كثيٍر، واأنَّ من وراِء ذلك َفْي�سً

َوَهـ�ؤاُلء ِمْن َعَطاء َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاء َربَِّك َمْحُظ�ر�} ]الإ�سراء: 20[.
البالغّية  بالو�سائل  الم�ستنبطة  »المعاِني  اأنَّ  قائٌم  اأ�سٌل  هو  ا  وممَّ
الأذُن  َت�سمُعها  َخفي�ٍض  وٍت  ِب�سَ تهم�ُض  واإّنما  عاليٍة،  نغمٍة  ذات  لي�سْت 
اّلِتي تعِرُف كيَف ت�سَمُع َهمَهمَة الّروِح، واختالَجَة القلِب وَحِفيَف الِفكِر.
الَقعَقعُة الجهيرُة اّلِتي تدّوي ِفي كلِّ اأُذٍن ِهي بالغُة الأل�سنِة والأفواه«)2(
النف�سّي  التثقيف  بها يكون  التي  المعرفة ودقائقها  الفارغة من لطائف 
الذي له ُيقراأُ البياُن البليُغ، وكلُّ كالم خال من هذا التثقيف لي�ض اأهال 

لأن ينعت باأّنه بليغ ؛ لأنه خلى من جوهر ر�سالِته. 
ذلك اأنَّ راأ�ض الوظيفة الجمالية للبيان البليغ �سعًرا اأو نثًرا اإّنما هو اإي�سال 
المعنى الذي هو مزاج فكر �سحيح ودقيق  و�سعور نبيل اإلى القلب وتقريِره فيه 

وتوطينه وتفعيِله . وهذا اأمٌر تالقى علْيه اأهل الب�سر قديًما وحديًثا.  

*****
البياِن  عالَم  اأّن  بالبياِن  علٍم  على طالِب   - ا  اأي�سً  - َيخَفى  ل  ومّما 
كمثِل عالِم الإن�ساِن ، واأّن عالَم الإن�ساِن ل ت�ستقيُم فيه الحياة، ول يوؤّدي 
ناِت هذا العالِم  الإن�ساُن ر�سالته  اإل من خالِل ُح�سِن العالقاِت بين مكوِّ
ى »اأ�سرة«  ومن خالِل وثاقة التَّرابُط بينها ، َفاإنَّ اأ�سغر َتكّوٍن اإن�ساني ُي�سمَّ
وله عمودان رئي�سان، ثم تتفاوُت الأُ�سُر في اّت�ساِع مكوناتها وت�نوعها، فقد 
تمتّد الأ�سرة الواحدة  للتجاوز ع�سرات الأفراِد ، اإذا ما كان هذا في عالم 
ا  اأي�سً ُي�سّمى »جملة« وله -  اأ�سغَر مكوٍن في عالِم البياِن  الإن�سان ، فاإّن 
تمتدُّ  فقد  وتنوعها،  مكوناِتها  ات�ساِع  في  الجمُل  تتفاوُت  ُثم  عمودان،   -
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�سعر  بع�ِض  ِفي  َتَراه  كما  ال�سعر،  اأبياٍت في  لتتجاوز ع�سرة  الجملُة  هذه 
الهذليين فيما ي�سمى بالت�سبيه الّدائري عند المحدثين)3(.

ْر العالقة بين م�سطلح »الأ�سرة« في عالم الإن�سان، وُم�سطَلِح  وتب�سّ
على  دالٍّ  واح��ٍد  َدلل��ّي  حقٍل  من  تجْدهما  البيان.  عالِم  في  «الجملِة« 

توحدهما في التكويِن والَوظيَفة..
في  الكلم  فِمن  الأ�سرة،  بناِء  في  كالفرِد  الجملة  بناِء  في  فالكلمُة 
اإلْيه« عند البالغين،  ُي�سّمى »م�سنًدا  ، ولذا  الجملة ما هو بمنزلِة الأب 
تتوالى   ثم  عندهم.  »م�سنًدا«  ُي�سمى  ول��ذا  »الأم«  بمنزلِة  هو  ما  ومنه 
مكونات الجملة ، الّتي تتعلُق بالم�سنِد »الأم« وكّلهم في الجملة كما في 
الأُ�سرِة  راٍع ، وكلُّ راٍع م�سوؤوٌل عن رعّيِته. �سواًء ب�َسواٍء . فلي�ض هنالك 
اأداِء  اأثٌر بالٌغ ، وموقٌع َمكيٌن في  اإلَّ ولها  اأو حركٌة في بناِء الجملِة  كلمٌة 
الُجملة ر�سالتها ، كمثل ما يكوُن ِلُكِل  فرٍد ِمن اأفراِد الأ�سرِة حّتى الخادُم 

كما جاَء في بياِن النبوة راٍع فيها وم�سوؤوٌل عن رعيِته. 
مكوناتها  وت��اآِخ��ي  تما�سِكها  من  غ��م  ال��رَّ على  الأ���س��رُة  كانت  واإذا 
من  غيِرها  َعن  تفا�سلْت  ما  اإذا  ر�سالتها  ت��وؤّدي  ول  حياُتها،  لت�ستقيُم 
البيان: َمهما  الأمَر كمثِلِه في عالِم  فاإنَّ   ، الإن�سانّي  المجَتمِع  الأُ�سر في 
ر�سالَتها  ي  ت��وؤدِّ ل  فاإّنها  وتاآخيها،  مكوناتها  تما�ُسِك  من  ِللجملة  َق  تحقَّ
الإفهامّيَة لمقا�سِد الُمبيِن ِبها اإذا ما تفا�سلْت وتحاجزْت عن غيِرها ِمَن 
الجمِل في المجتمِع البيانّي، فقيمة الجملة في عالم البياِن اأن ت�ستحيُل 

كالكلمِة في الجملة، وهكذا يت�ساعد الحاُل في العاَلمين �سواًء ب�سواء.
المعاني  بعالقات  البالغين  عنِد  ُع��رَف  فيما  النَّظر  كان  هنا  من 
ومراجعة  بخدمِته،  اعتناء  مزيد  اإلى  المرُء  يحتاُج  مّما  وو�ساًل  ف�ساًل 
ماجاء عن اأهِل العلِم فيه مراجعًة ناقدًة بوجهيها: التف�سيرّي والتقويمّي، 
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من  �سيًئا  ُيحّقق  ما  الّتقويمّي  والّنقد  الّتف�سيرّي  الّنقد  هذين:  ففي 
التَّجديد للقوِل في هذا الباِب. والتَّجديُد الّر�سيُد كما ل َيخَفى �سرورُة 

حياٍة ماجدٍة.

*****
ًرا ليغيُب  ا يح�ُسُن التَّذكير به ليتقّرَر في الّنف�ِض ، وليكوَن حا�سِ وممَّ
نظًرا  فيه  الّنظُر  يكوُن  ل  بالغيًّا  م�سطلًحا  والو�سل«  »الف�سل  اأّن  اأبًدا 
والمقام  ال�ّسياُق  ى  فيقت�سٍ لأّيهما،  قاباًل  المحّل  ك��ان  اإذا  اإل  ا  بالغيًّ
والق�سُد والمعنى اختياَر اأحِدهما، بينما المرغوُب عند نزوًل على هذا 
اأ�سل  اأو  العقل  ى  اقت�سَ فاإذا  لغٍة.  منهاج  اأو  عقٌل  ِمنه  َيمنُع  ل  القت�ساِء 
الأداء اللغوي عطًفا اأو عدَمه، فاإن العقَل البالغي ل ي�ستغُل بهذا لأنه لي�ض 

هنا اختيار و�سنعة.
ا جاء الكالُم فيه »ف�ساًل و و�ساًل«    وِمن َثمَّ �سيتبّيُن لك اأنَّ كثيًرا ممَّ
نظًرا  حينذاك  ِفيه  النَّظُر  يكون  ل  والمف�ّسرين  البالغيين  اأ�سفاِر  في 

بالغيًّا ، وحُق النَّظر البالغّي اأن ُيعر�َض عنه لغيره.
يلَة  َف�سِ اأّنه »ل  الغفلة عنه  اّلذي ل يمكُن  المنهجّي  اأنَّ الأ�سُل  ذلك 
نعًا، وحتَّى َتجَد اإَِلى التخيُِّر �سبياًل، وحتَّى تُكوَن  حتَّى َتَرى ِفي الأمِر َم�سْ
واُب الُم�ستدرُك ب�سواِب عقلّي اأْو لغوّي  وابًا« وما هذا ال�سّ َقد ا�ستدرْكَت �سَ
الإعراب،  وزيغ  اللحن  مَن  ز  والتحرُّ اِلل�سان،  تقويِم  ذْكر  في  َل�ْسنا  ا  »لأنَّ
اللطيفِة،  بالِفَكر  ُتدَرُك  اأموٍر  واإِنما نحُن في  واب.  ال�سَّ بمثِل هذا  فتعتد 
ودقائَق ُيو�سُل اإِليها بثاِقب الفهم، فلي�ض درٌك �سواٍب درًكا فيما نحُن فيه 
حتَّى َي�ْسُرَف مو�سُعه، وَي�سُعَب الو�سوُل اإِليه، وكذلك ل يكوُن َتْرُك خطاأٍ 
وقّوِة  رويٍة،  ل  وَف�سْ نَظٍر،  ُلْطف  اإِلى  منه  ِظ  التحفُّ في  ُيحتاَج  حتى  َتْركًا 

ذهٍن، و�سدِة تيقٍظ. وهذا باٌب َينبغي اأَن ُتراِعَيه واأن ُتْعنى به«)4(.
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ِك ِبه ، واإلَّ كان  هذا اأ�سٌل كليٌّ َمنهِجيٌّ لبدَّ من ُح�سوِره ، وِمن التََّم�سُّ
في الأمِر خلٌل منهجيٌّ ل يليُق.. 

*****
م�قُع �لق�ِل في �لف�صِل و�ل��صل من باِب عالقاِت �لمعاني:

الإن�ساِنِ   عالم  في  الأرواِح  بمنزلِة  البيان  ِفي  المعاني  كانت  ما  اإذا 
اإلى  وكان التاآلُف والتَّخالُف والإقباُل والإدباُر في عالم الإن�ساِن مرجَعه 
ُة فيما رواه البخاري في كتاب »اأحاديِث  ُة النبويَّ نَّ الأرواح كما هدت ال�سُّ
َي اهلل عنها  ر�سِ َعاِئ�َسَة  الموؤمنين  اأمِّ  َعن  ب�سنده  الأنِبياِء« من �سحيِحه 
لى اهلل عليه وعَلى اآِله �سلم - َيُقوُل: »�الأَْرَو�ُح  ِبىَّ - �سَ َقاَلْت : �َسِمْعُت النَّ
�ْخَتلََف« ورواه  ِمْنَها  َتَناَكَر  َوَما  �ْئَتلََف،  ِمْنَها  َتَعاَرَف  َفَما  ُجُن�ٌد ُمَجنََّدٌة، 
هريرة،  اأبي  حديث  من  �سحيحه  في  والأدب«  لة  وال�سّ »البّر  في  م�سلم 
والّن�ضُّ للبخاري. فاإّن مناط التَّعالق بين مكونات الكالِم هو المعاني ل 
ا - جنوٌد ُيجندها المتكّلُم ما تعارَف منها في  �سورها، فالمعاِني - اأي�سً
وره الّدالة علْيها، وما تناكر منها تفا�سَل اختالًفا  قلِبه ائتلف في نف�ِسه و�سُ
وتدابًرا، وظهر اأثر ذلك في �سورها الّدالة عليها، ف�سورُة الكالم مراآة 
لحاِل المعاني في وجودها القلبّي. فاأنَت اإذ تنظر في �سورة بيان ُمبين 
اإّنما اأنت في حقيقِة الأمِر ت�نظر في قلِبه وحاِل المعاِني فيه، فال�سورة 
الل�سانية هي التي ت�سقُّ عن قلِب المْرء، ومْن َثم ل ُيوؤاخذ المرُء رحمًة من 
رّبه �ُسبحاَنه وتعالى ِبما يعتمُل في نف�ِسه حّتى يتكّلَم اأو يفعَل. كما هدت 

نُة النبوّية. ال�سُّ
حيحه ب�سنده  َعْن اأَِبى ُهَرْيَرَة   روى م�سلٌم في كتاب »الإيمان« من �سَ
 َ ِ - �سلى اهلل عليه و�سلم - :» اإِنَّ اهللَّ ر�س�ي اهلل عنه َق��اَل: َقاَل َر�ُس�وُل اهللَّ

َثْت ِبِه اأَْنُف�َسَها َما َلْم َيَتَكلَُّموا اأَْو َيْعَمُلوا ِبِه «.  ِتى َما َحدَّ َتَجاَوَز لأُمَّ
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ة   ل�سانيَّ وُر الِّ ف�ِض الإن�سانّيِة . وال�سّ فالكلمة �سورة المعنى القائم في النَّ
في  ومتنوعٍة  كثيرٍة  جدُّ  وتعالِقها  ف�ِض  النَّ في  المعاِني  تاألِف  على  الة  الدَّ
بياِن العربية، ول�سّيما بياُن الوحِي ُقراآًنا و�سّنة ، وكان لعلماِء البيان مزيُد 
والو�سِل  الف�سل  ل�سورة  وكان  وتذّوقها،  رها  وتب�سّ فيها  بالّنظر  عناية 

عطفا عندهم العنايُة الُف�سَلى .
*****

مرجُع �لق�ِل في �لف�صل و�ل��صل في �لعقِل �لبالغي:
في  ق��وٌل  والو�سِل  الف�سِل  في  القوُل  اأن  لك  تبين  قد  ك��ان  ما  اإذا 
فيما  تتمثُل  كلية  اأ�سوٍل  اإلى  مرجعه   فيه  القول  ف��اإّن  المعاني  عالقاِت 
�ساغه عبُدالقاهر الجرجانّي )ت: 471ه�( من كلياٍت في كتابيه »اأ�سراُر 
غر�سي  اأن  »واعلم  قوله:  الكليات  تلك  من  الإعجاز«  و»دلئ��ل  البالغِة« 
اإلى  ل  اأتو�سّ اأن  و�سعته،  الذي  والأ�سا�ض  ابتداأته،  الذي  الكالم  هذا  في 
بيان اأمر المعاني كيف تختلف وتتفق، ومن اأين تجتمع وتفترق، واأف�سل 
كرم  في  اأحوالها  واأبين  وُم�َساَعها،  ها  خا�سّ واأتتّبع  واأْنواعها،  اأجنا�سها 
ُبعدها  اأو  َرِحِمها منه،  وُقْرب  ابه،  ِن�سَ َنها في  العقل، وتمكُّ َمْن�سبها من 
نيم  الزَّ اأو  �َسَب،  النَّ مجرى  الجاِري  كالَحِليف  وَكْوِنها  عنه،  ُتن�سب  حين 

ق بالقوم ل يقبلونه، ول يمتع�سون له ول َيُذبُّون دونه«)5(.    المل�سَ
الكلمتاِن  تتفا�سَل  اأن  ُجِهد،  واإْن  َوْه��م  في  يقع  »وَه��ْل  قوِله:  واإل��ى 
الُمفردتان، ِمْن غيِر اأن ُينَظر اإلى مكاٍن تقعاِن فيه مَن التاألِيف والنظِم، 
باأكثَر من اأن تكوَن هذِه ماألوفًة م�ستعملًة، وتلك غريبًة وح�سية، اأو اأن تكوَن 

ْبَعَد؟ ، وامتزاُجها اأَح�سَن، ومما َيُكدُّ الل�ساَن اأَ حروُف هذِه اأََخفَّ
وهل َتجد اأحدًا يقوُل: »هذه اللفظُة ف�سيحٌة«، اإلَّ وهو يعتبُر مكاَنها 
موؤان�ستها  وف�سل  جاراتها،  لمعاني  معناها  ُمالئمِة  وح�سَن  النظم،  مَن 

لأخواتها؟
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ونابية،  »قلقة،  وفي خالفِه:  ومقبولٌة«،  نٌة،  متمَكّ »لفظٌة  قالوا:  وهل 
وم�ستكرهة«، اإل وغرهم اأن يعبروا بالتمكن عن ح�سِن التفاِق بيَن هذه 
وتلك ِمن جهِة معناُهما، وبالَقَلِق والنُّبوِّ عن �سوء الَتالوؤم، واأنَّ الأولى لم 
َتِلْق بالثانية في َمعناها، واأن ال�سابَقَة لم ت�سُلْح اأن تكوَن ِلْفقًا للتالية في 

موؤداها؟«)6(.
ا هو اأَ�سٌل في اأَن يِدقَّ النظُر، وَيْغُم�َض الَم�ْسلُك،  وقوله: »واعلْم اأنَّ ممَّ
ها  بع�سُ وَيدخَل  الكالِم  اأجزاُء  تتَِّحَد  اأْن  التي عرفَت:  المعاني  ي  توخِّ في 
في بع�ٍض، وي�ستدَّ ارتباُط ثاٍن منها باأول، واأن تحتاج في الِجملة اإِلى اأن 
َعها في النف�ض و�سًعا واحدً ا، واأن يكوَن حاُلَك فيها حاَل الباني َي�سُع  ت�سَ
ُع بَي�ساِره هناك. َنعم، وفي حاِل ما ُيْب�سر  بيمينه هاهنا في حاِل ما َي�سَ
اأن يجيَء على  �ساأْنُه  ِلما  ولي�ض  َلْين.  الأَوَّ َبْعَد  َي�سُعهما  ورابٍع  ثالٍث  مكاَن 
هذا الو�سِف َحدٌّ َيْح�سُره، وقانوٌن ُيحيُط به، فاإِنه يجيُء على وجوٍه �ستَّى، 

واأنحاَء مختلفٍة)7(.
الف�سل  ف��ي  للقوِل  الرئي�ض  المرجع  تمثل  ال��ث��الث  الكليات  ه��ذه 
والو�سل، ومرجعيته اإليها ت�ستوجُب اأن تكون حا�سرًة في القلِب المتلّقي 
هذا البيان والُم�سّتكِنَه دقائق اأ�سراره ولطائفها. وهو ما يجعل للقوِل في 
هذا الباب من اللطِف والدقة ما يفوق القول في غير قليٍل من الأ�ساليِب 
والتفاق،  الختالف  كيفيات  بفقه  ب�سيرة  على  يكن  لم  فمن  الأُخ��ر. 
ومناطات الجتماع والفتراق بين المعاني ،ومن لم يكن ب�سيًرا بعالقاِت 
المعاِني وتداخِلها  لم يكن اأهاًل لأن يفَقه اأ�سراَر بالغة الف�سل والو�سل 
بْين المعاني القائمِة في القلوب ، وحينئٍذ يفقُد المرُء ف�سيلَة التوا�سِل 
ِبه بني  �ُسبحانه وتعالى  اأب��واِب ما كّرم اهلل  باٌب من  التي هي  الإن�ساني 
تكريِم اهلل  يكوُن ن�سيُبه من  الإن�ساِن  ِق هذه في  اآدَم، فعلى مقداِر تحقُّ
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�سبحانه وتعالى ، ومن كماِل عبودّيِة العبِد اأن ُيكرَم ما اأكرَمه ِبه �سيده ، 
فاإكرامك بيانك بح�سن فقه اأ�سوِله ومنهجه في الإفهام وح�سن توظيفه 

هو من كماِل عبوديتك هلل �سبحانه وتعالى .
*****

م�لُد �لق�ِل �لمنهجّي في �لف�صِل و�ل��صِل في �لفكِر �لبالغّي:
»الف�سِل والو�سُل« م�سطلح جرى في مجالت معرفية عديدة، وكان 
، وهو  له في كّل مجاٍل مفهوٌم، ومن ِتلك المجالِت: علُم البالغِة العربيُّ
فيه قديُم المولِد والمرَبى ، مديُد الم�سيِر، عميُق الغوِر، لطيُف العطاِء 

،ولأهِل العلِم به عظيُم اعتناء.
الإم��اُم  هو  الباب  ه��ذا  في  المنهجي  نظُره  بلغني  من  اأّول  ولعّل 
فقد  الإعجاز«  »دلئ��ل  كتاِبه  في  471ه�(  )ت:  الُجرجاِنّي  عبُدالقاهر 
ه بف�سٍل ا�ستجمع فيه من دقائِق العلِم تنظيًرا وتطبيًقا َعلى نحٍو  اخت�سّ
َلم يكن لمن جاَء بعَده اأن اأ�ساف اإلى عطائه ِفيه ما ُيعّد ا�ستدرًكا في متِن 

وِله)8(.   العلِم بهذا الأ�سلوِب واأ�سُ
ِفي   القوِل  من  ف��رَغ  اأن  بعِد  من  ��ا  راأ���سً فيه  القول  ا�ستفتح  قد  وه��و 
بْين  لما  ورِة،  �سُ لكّل  للية  والدَّ التَّركيبّية  الحاليَّة، وخ�سائ�سها  الجملِة 
»واو الحال« و»واو الو�سل« من و�سائج ُقرَبى. وا�ستهل حديَثه في »الف�سِل. 

اغها �سياغًة قائمًة باأمرين رئي�سين: والو�سِل« بتقدمٍة �سَ
الأول: بيان قيمة هذا الأ�سلوب في نعمِة بالغة البياِن اإبداًعا وتلّقًيا    
اء لح�سِن القيام َله وِلح�سِن القياِم بحّقه لما  والآخر: تثويُر عزائم الُقرَّ
لمن  النف�سّي  التثقيُف  ُق  يتحقَّ بها  التي  ولطيفها  المعاني  دقيِق  من  فيه 
للعقِل  العظَمى  ِلبة  الطَّ هو  ف�سّي  النَّ والّتثِقيُف  والنَّظر  القيام  ُيح�سُن 

البالغّي والماأمُّ الأنف�ُض، والمحجُّ الأقد�ُض.
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نهج  ِمن  بها  العَنايِة  بالغ  نحٍو  على  ت�ساُغ  بتقدمة  ال�ستفتاح  وهذا 
عبِد القاهر في كتابْيه »اأ�سراُر البالغِة« و»دلئل الإعجاز« فاأنت تراه ي�سع 
ياغًة  وُغها �سِ ول في كتاِبه »دلئل الإعجاز« ي�سُ تقِدمة في مفتتح ثالثة ف�سُ
نعة والختياِر وال�ستدراك �سواٍب جمالّي: و�سع تقدمة لف�سل  بالغة ال�سَّ

»الّتقديم والّتاأخير« ولف�سل »الحذِف«: ولف�سِل »الف�سِل والو�سل«.
هي  اإّن��م��ا  الأ�ساليب  الثالثَة  ه��ذه  اأنَّ  عندي  هج  النَّ ه��ذا  وم��خ��رج 
نات الكالم مهما عظم امتداده،  الأ�ساليُب الَّتي تقُع بين كّل مكّون من ُمكوِّ
بدًءا من الكلمة ، وانتهاًء بالف�سِل )المعِقد(، فالتَّقديم والّتاأخير، يكون 
في الكلمة، والجملة، والفقرة، والف�سل )المعِقد( وهذا بّيٌن ل يخَفي في 
البياِن القراآني، وكذلك »الحذف« يكون في حذِف كلمٍة وِفي حذِف جملِة، 
وِفي حذف ف�سٍل)َمعِقٍد( كما تجده بّينا ل يخفي في �سورة »يو�سف« ففيها 
اِره بنف�ِسه، وهو  من طّي الم�ساهِد الممتدة ما يفتقُر المتدبُر اإلى ا�ستح�سَ
ُع حركَة الأحداِث، فيتلذُذ بذلك ال�ستح�ساِر ،وهذا ِمن وجوِه اإعجاِز  يَتَتبَّ
الأح��داِث  َطّي  ِفيه  قائٌم  القراآنيِّ  الق�س�ضِ  وُعظم  ورة  ال�سُّ هذه  بالغِة 
والم�ساهِد المديدِة. وكذلك »الف�سُل والَو�سُل« يكوُن في بناِء الجملِة بْين 
َبْيَن  )الَمعِقد(  الف�سِل  بناِء  وفي  الجمِل،  بْين  الفقرِة  بناِء  وفي  الَكِلم، 
الِفقر، فهذه الأ�ساليُب الثالثة: »الّتقديُم والتاأخيُر«، »الحذف«  و»الف�سل 
فيها  القوِل  يدي  بْيَن  تو�سَع  لأن  اأهاًل  تجعُلها  ُخ�سو�سّية  لها  والو�سل« 
دقائَق  من  فيها  وما  الأ�ساليب،  لهذه  العلميّة  القيمِة  اإلى  ت�سيُر  تقِدمٌة 

ولطائَف، وما لها من اأهّميٍة بالغًة في بالغِة البياِن اإبًداًعا وتلّقًيا. 
ر مقالَة عبِدالقاهر في مفتتح بياِنه في ف�سِل »الف�سِل والو�سل«  تب�سّ
َنَع  يقول: »القوُل في الف�سل والو�سل: »اعلْم اأنَّ العلَم بما ينبِغي اأْن ُي�سْ
ها على بع�ٍض، اأو ترِك الَعطِف فيها، والَمجيِء  في الجمِل ِمن عطِف بع�سِ



مراجعات ناقدة في موقف البالغيني من عالقات املعاني فصالً ووصالً

20
15

ل 
يـ

بر
- إ

هـ 
14

36
ب 

جـ
، ر

 4
0 

دد
لع

ا

22

جـــــذور

ا  َنُف واحدٌة منها بعد اأخرى، من اأ�سراِر البالغة، وممَّ بها منثورًة، ُت�ْسَتاأْ
ُطِبُعوا على  َقْوٌم  َواإِلَّ  الُخلَّ�ض،  اإلَّ الأعراُب  واِب فيه  ِلتماِم ال�سَّ يتاأتَّى  ل 

ًا ِمَن المعرفِة في ذوِق الكالِم ُهم بها اأفراٌد. البالغِة، واأُوُتوا فنَّ
ُهم َجعلوُه َحّدًا للبالغِة، فَقد جاَء  ة الأمِر في ذلك اأنَّ وقد بلَغ ِمن ُقوَّ
الو�سِل«، ذاك  ِمَن  الَف�سِل  »َمْعِرَفُة  ، فقال:  �ُسِئل عْنها  اأنَّه  هم  بع�سِ َعْن 
َكَمَل  اإلَّ  َيْكُمُل لإِحراِز الف�سيلِة فيه اأحٌد،  ه وِدّقِة َم�ْسلِكه، واأّنَّه ل  لغمو�سِ

ل�ساِئر معاني البالغة«)9(.
هذه الّتقدمُة يتوجُب اأن يتلّبَث طالُب العلٍم بما �َسَياأِتيه من عبِدالقاهِر 

ر بياَن عبَد القاهِر ِفي تلَك الّتقدمة: في هذا الف�سل، واأن يتب�سّ
ِمن  الجمِل  في  َنَع  ُي�سْ اأْن  ينبِغي  بما  العلَم  اأنَّ   »اعَلم  قوله  ر  تب�سّ
بها منثورًة،  والمجيء  فيها،  العطِف  ترِك  اأو  بع�ٍض،  ها على  بع�سِ عطِف 
َنُف واحدٌة منها بعد اأخرى، من اأ�سراِر البالغة« �سياغة هذه العبارة  ُت�ْسَتاأْ
العلَم  اأ�سرار البالغِة  اأّن ِمن  اأن يقول: اعلم  ُيمكنه  بهذا المتداد وكان 
ه اأّخر الخبَر »ِمن اأ�سراِر الَبالَغِة« لأّنه اأراد اأن يب�سط  ِبما ينَبِغي... ولكنَّ
َنَع في �لجمِل  ياغِة الم�سنِد اإلْيِه: »�لعلَم بما ينبِغي �أْن ُي�صْ القوَل في �سِ
بها  و�لمجيء  فيها،  �لعطِف  تــرِك  �أو  بع�ٍض،  على  ها  بع�صِ عطِف  ِمــن 
منث�رًة، ُت�ْصَتاأَْنُف و�حدٌة منها بعد �أخرى« ولو اأّنه ا�ستفتح بالم�سنِد وهو 
ا مّما ب�سط �سياغة عبارِته ِمن قبِل اأن ياأِتي بالم�سنِد اإلْيه لدخل فيما  اأي�سً
يعّني القارئ، فكان ح�سًنا اأن اأجرى نظم الجملِة على اأ�سِله من غيِر اأن 

ُيجِري عدوًل اإلى تقديم الُم�سنِد.
اإلى  العدول  ،وت��رك  الأ�سل  على  الجري  هذا  وراء  من  اآخ��ُر  واأم��ٌر 
ي...، ولي�ض الق�سُد  ئي�ض هنا اإلى الِعلم بما ينبِغِ التقديم  اأّن الق�سَد الرَّ
ئي�ُض اإلى اأّن ِمن اأ�سراِر البالغة  العلم بما ينبِغي ، فهو ما جاء ليحّدثنا  الرَّ
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ا ُهو ِمن اأ�سراِرِ البالغِة بل جاَء ِليحّدثنا ِعن مكانِة الِعلِم بَما ينبِغي اأن  عمَّ
امُع اإلى الِعرفان بخبِر هذا العلم،  ُي�سنع في الُجمل، وهنا ي�ست�سرُف ال�سَّ
َله ِبكامِل  ر عنده حاُل هذا العلم. فُتح�سُن القيام  فياأتيك الخبُر، فيتقرَّ

ملكاِته لَتُقوَم ببع�ِض حّقِه.
َنَع  ياغة الُم�سند اإليه: ا�سم اإّن: »العلَم بما ينبِغي اأْن ُي�سْ ر �سِ وتَب�سّ
ها على بع�ٍض، اأو ترِك العطِف فيها ، والمجيء  في الُجمِل ِمن عطِف بع�سِ
َنُف واحدٌة منها بعد اأخرى« تراه عطف قوَله »اْلَمِجيَء  بها منثورًة، ُت�ْسَتاأْ
متقاربان  اأّنهما  والظاهٌر  ِفيها«  العطِف  »ترك  قوِله  على  منُثورة«  ِبها 
د ل�سابقِه، فترُك الَعطِف اإِنَّما هو الإِتياُن  معًنى، واأنَّ الثَّاني  بمثابِة الموؤكِّ
بها منثورًة، وهذا ي�ستوجُب في ظاهِره الف�سُل بْينهما   لكّن عبَد القاهَر 
زائٍد  معًنى  من  منثورة«  ِبها  »المجْيُء  الالحق  في  ما  اإلى  لفًتا  عطف، 
يلفُت  منثورة«  ِبها  »المجْيُء  قوله  فيها«  العطِف  »ترك  قوِله  في  ما  على 
وٌد اإلْيه بَدللِة قوله »المِجيُء ِبها«  اإلى اأنَّ هذا الَمِجيَء ِبها منُثورًة مق�سُ
اختياَر،  ول  فيه،  �سنعَة  ل  الخاطِر،  عفَو  ياأِتي  لما  تقاُل  ل  عبارٌة  فهذه 
�سبيٌل  العطِف  ت��رَك  اأنَّ  على  بهذا  فدلَّنا  جمالّي،  �سواٍب  ولا�ستدراَك 
اإلى تقريِر معًنى ل يكوُن اإّل بذلك التَّرِك، فاأنَت ُهنا  بالتَّرِك مبيٌن عّما 
ليمكُنك اأن تاأِتَي به َعن طريِق الإتياِن بالعطِف، وفي هذا اإ�سارة اإلى اأنَّ 
ورة من الّنظم اقت�ساها  نثَر الجمل ل يعِني تقاطعها، بل يعِني تحقيق �سُ

المقاُم والمعَنى.  
ُثم تب�سر تركه العطف في قوِله: »ُت�ْسَتاأَْنُف واحدٌة منها بعد اأخرى« 
في  العطُف  بها  التي جاَء  فوَق  اأخرى  لحاجٍة  تحقيًقا  هنا  العطَف  ترك 
جهة،  من  الكيفية  تبيين  هي  الحاجة  تلك  منثورًة«  ِبها  »الَمجيَء  قوِله 
وتقريُر المعنى من اأخرى. فقوُله »ت�ستاأنف...« يبين عن كيفية الَمِجيِء 
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ي اأن يكون لها  ِبها منثورًة، واأّن في نثرها لفًتا اإلى اأّن كّل واحدة ت�ستق�سِ
من العت�ناء ما ل�سابقتها، ولو اأّنه عطف لظّن اأّن  العناية بها من العناية 
ب�سابقتها، فتتوزع العناية بينها وبين �سابقتها، في�سعف قدر العناية ِبها، 
ها حين ت�ستاأنف ول تعطف، َيكون في هذا اإ�سارة اإلى ا�ستئناِف عناية  لكنَّ
ة ِبها لما لها من مزيد ف�سل في العطاء، فكل ما ُيمكن عطفه على  خا�سّ
، ُثم يترُك ذلك العطُف فاإنَّ في ذلك العدوِل اإ�سارة  ما له محّل اإعرابيٌّ
اإلى حاجِته اإلى ا�ستئناِف العتناء به، وكاأّنه ذا عطاٍء جديٍد، فعبد القاهر 
به  ا عناية جديدة  اأي�سً اأنت  لت�ستاأنف  »ت�ستاأنف...«  لم يعطف قوله  هنا 
فيها«  العطف  »ترك  َقوله:  عليِه  المعطوُف  كان  مثلما  اإليها،  هو بحاجٍة 
بال�سرورِة  هو  لها  يتحقق  ما  اأنَّ  ذلك  به  العناية  ا�ستئناِف  اإلى  بحاجة 

عائٌد نفُعه اإلى الأولى: »ترك العطِف ِفيها«.
ياغة جزٍء من الجملة  كذلك يتبّين لك �سْيٌء من اأ�سرار الّنظم في �سِ
وتركه،  العطِف  من  ياغة  ال�سّ بهذه  يتعلق  ما  ول�سّيما  اإليه«،  »الم�سند 
ُر اأ�سراَر اأ�سُلوِب الف�سل  ، وهو اأّننا ونحُن نتب�سّ وهذا يهدينا اإلى اأمٍر ُمهٍمّ
ُر  فتب�سُّ ُل،  ُيف�سَ َوما  ُل  ُيو�سَ ما  ياغة  �سِ َر  تب�سُّ نغفَل  األ  علينا  والو�سل 
ياغِة َطرفي الف�سِل والو�سِل ذو اأثٍر بالٍغ في تثوير فقه اأ�سراِر الف�سل  �سِ
والو�سِل، وتمكينه. وهذا اأمٌر قّلما ُيعَنى ِبه طالُب العلم ببالغة الف�سِل 

والو�سل، فح�ُسنت الإ�سارة اإلْيِه هنا.
ياغة عبِدالقاِهِر »الُم�سند« في هذه الجملة: »ِمن اأ�سراِر  ْر �سِ ُثمَّ تب�سَّ
اإلَّ الأعراُب الُخلَّ�ض ، واإلَّ  واِب  فيه  ا ل يتاأتَّى ِلتماِم ال�سَّ البالغِة، وممَّ
ًا ِمَن المعرفِة في ذوِق الكالِم ُهم به�ا  َقْوٌم ُطِبُعوا على البالغِة، واأُوُتوا فنَّ

اأفراٌد«:
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واِب  فيه اإلَّ الأعراُب الُخلَّ�ض،  ا ل يتاأتَّى ِلتماِم ال�سَّ عطف قوَله: »ممَّ
ًا ِمَن المعرفِة في ذوِق الكالِم ُهم  واإلَّ َقْوٌم ُطِبُعوا على البالغِة، واأُوُتوا فنَّ
بها اأفراٌد«. على قوِله »ِمن اأ�سراِر البالغِة« فكان كمثِله جزًءا من الم�سند 
بطريِق  ق�سًرا  الّتخ�سي�ضِ  نهج  على  »الم�سند«  من  الجزء  هذا  �ساغ 
وٍف ق�سًرا حقيقيًّا تحقيقيًّا نظًرا  فٍة عَلى مو�سُ النِفي وال�ستثناِء ق�سَر �سِ
اإلَّ للم�ستثنى  التماُم ل يكوُن على الحقيقة  واب« فهذا  لقوِله »تمام ال�سَّ
اأّنه  اإل  واب  ال�سَّ ِمن  �سيٌء  له  كان  واإن  وغيُره  الخّل�ض....«،  »الأع��راُب 
حقيقًيا  ق�سًرا  لكان  »ت��م��ام...«  قوله  ول��ول  ال�سواب،  تماُم  له  يكوُن  ل 

ادعائًيا)10(.
ْر قوَله: »ل يتاأّتى...« فاإّنه يهديك اإلى اأّن ذلك اإّنما يكوُن عن  ُثمَّ تب�سّ
وعٍي وق�سٍد وتعّمل واحت�ساٍد، وهذا مهٌم جًدا في الوعي باأنَّ لطائف البيان 
وف�سائَله ل تكوُن اإل من ذلك العتناِء والحت�ساد، وهذا غيُر التكلُف، بل 
هو ِمن ح�سن العناية بما ُيقاُم له، وهو ِمن �ِسماِت اأهِل الف�سِل. ل ترى 
فا�ساًل في باٍب اإل جاءه ف�سُله من اعتنائه واحت�ساده لما يحقُق له َح�َسُبُه  

في الَعاَلمين.
واب اللغوي الذي هو نِقي�ُض  واب« ل ُيراد به ال�سّ وقوله »تمام ال�سَّ
ز مَن اللَّحن  ا َل�ْسنا في ذْكر تقويِم اّلل�سان، والتحرُّ الخطاأ الإعرابّي »لأنَّ
ُتدَرك  اأموٍر  في  نحُن  واإِّنما  واب.  ال�سَّ بمثِل هذا  فتعتدُّ  الإع��راب،  وَزْي��ِغ 
واٍب  َدْرُك �سَ فلي�ض  الفهم،  بثاِقب  اإِليها  ُيو�سُل  ودقائَق  الَّلطيفِة،  بالِفَكر 
درًكا فيما نحُن فيه حتى َي�ْسُرَف مو�سُعه، وَي�سُعَب الو�سوُل اإِليه وكذلك 
نَظٍر،  ُلْطف  اإِلى  منه  ِظ  التحفُّ في  ُيحتاَج  َتْركًا حتى  َتْرُك خطاأٍ  يكوُن  ل 

ل روّيٍة، وقوِة ذهٍن، و�سدِة تيقٍظ. وَف�سْ
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 وهذا باٌب َينبغي اأَن ُتراِعَيه واأن ُتْعنى به، حتى اإِذا وازْنَت بيَن كالٍم 
نُع، ف�سَمْمَت اإِلى كَلّ �َسْكٍل �سْكَله، وقابْلته بما هو  وكالٍم وَدريَت كيَف َت�سْ
نعُة منه لفي لفظه، مّما هو منه في نظمه«)11(. ْزَت ما ال�سَّ نظيٌر له، وميَّ
لمهاراٍت  مليًكا  كان  ِلَمن  اإل  يتحّقُق  ل  الجمالّي  واِب  ال�سّ وتماُم 
الُخلَّ�ض،  الأع��راُب  بقوله:  عنه  ر  عبَّ ولهذا  فتّي.  وع��زٍم  وب�سٍر  واأدواٍت 
ًا ِمَن المعرفِة في ذوِق الكالِمِ ُهم بها  وَقْوٌم ُطِبُعوا على البالغِة، واأُوُتوا فنَّ

اأفراٌد، فهذان �سنفان:
الأول: الأعراُب الخّل�ض.

المعرفِة في ذوِق  ِمَن  ًا  فنَّ واأُوُتوا  البالغِة،  ُطِبُعوا على  َقْوٌم  والآخر: 
الكالِمِ ُهم بها ]اأي بهذه المعرفِة[ اأفراٌد ]اأْي متفّردون متمّيزون اأو هم 

ِقلٌة، والأّوُل اأعَلى واأوَلى[.
  ، ا  اإفهاميًّ ا  اإبداعيًّ فًنا  الباِب  هذا  في  الإب��داع  عليهم  يغلُب  الأّول: 

اعرة نثًرا ونظًما. يتمّثل في الكلمة ال�سَّ
والآخُر يغلُب عليهم الجمُع بين البالغة فًنا اإبداعًيا ، والبالغة تلقًيا 

وفقها وفهما. فالبالغة �سربان:
اعرة. اع الكلمة ال�سَّ نَّ  بالغة الإفهاٍم، وتلك ل�سُ

 وبالغة الفهِم وتلك لالأعياِن ِمن علماِء فقه الكلمة ال�ّساعرِة ونقدها.
فيع َقدًرا. وهو الأقرُب اإلى  وَمن جَمع بينهما كان الَعلّي مقاًما، والرَّ

اأن يحوَم حوَل ِحَمى الفهم عن اهلِل �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى في كتاِبه الكريم.
المراُد الأعراب الذين  اأن يكون  وقوله: »الأعراُب الخّل�ض« يحتمُل 

خل�ست ف�ساحتهم وتطهرت من الُعجمِة.
ون  المخّل�سُ اأي  فاعِل  ا�سم  اأّن��ه  على  »الُخّل�ض«  يكون  اأن  ويحتمل   
ها من بع�ِض. وهذا اأقرُب اإلى الإ�سارة  اإلى ا�ستح�سارهم   المعاِني بع�سِ



محمود توفيق محمد سعد
20

15
ل 

يـ
بر

- إ
هـ 

14
36

ب 
جـ

، ر
 4

0 
دد

لع
ا

27

جـــــذور

ب�سرط  األ��ي��ُق  وه��و   . اأع��راب��ّي  لكّل  يكون  ل  وه��ذا  والخ��ت��ي��ار.  نعة  ال�سّ
اإِلى  نعًا، وحتى َتجَد  التفا�سل، فاإّنه »ل ف�سيلَة حتى َترى في الأمِر َم�سْ

وابًا«)12(.   التخيُّر �سبياًل، وحتى تكوَن قد ا�ستدرْكَت �سَ
وقوله: »ق�ٌم طبع�� على �لبالغِة، و�أُوُت�� فنَّاً ِمَن �لمعرفِة في ذوِق 
�لكالِمِ ُهم بها �أفر�ٌد« ي�سيُر ب�سطره الأّول اإلى عن�سرّي الموهبة والذكاء، 
بها  ُهم  الكالِم  المعرفِة في ذوِق  ِمَن  ًا  فنَّ »اأُوُت��وا  الثاني:  ب�سطره  وي�سيُر 
اأفراٌد« اإلى عن�سري الرواية والدربة. فمن هذين : الطبع والثقافة يُقوم 

واِب في هذا الباِب. في �ساحبهما القتدار على تمام ال�سّ
وكّل ذلك ُيبين لك متطلبات فقه اأ�سراِر هذا الباِب، فلن يتاأتى لك 
واب في فقه اأ�سرار بالغِة هذا الأ�سلوِب اإل اإذا كنت مطبوًعا  تمام ال�سّ
ًا ِمَن المعرفِة في ذوِق الكالِم  اأنت ِبه فرٌد.  على البالغِة ، وقد اأوتيَت  فنَّ
ففت�ض في نف�سك، لترى مقدار تحقق هذا ، فاإن راأيت فيها �سيًئا ُيعتّد ِبه، 

 . ْل. فاإّن الأمَر جدُّ فامتِط جواَدك، واإل ترجَّ
ُثّم يلفتنا عبُد القاهر ِمن بعُد اإلى اإ�سارة ال�سلِف اإلى عظيِم منزلِة 

فقه هذا الأُ�سلوب في باب البالغة قائاًل:
ُهم َجعلوُه َحّدًا للبالغِة، فَقد جاَء  ة الأمِر في ذلك اأنَّ »وقد بلَغ ِمن ُقوَّ
الو�سِل«، ذاك  ِمَن  الَف�سِل   »َمْعِرَفُة  �ُسِئل عْنها، فقال:  اأنَّه  هم  بع�سِ َعْن 
ه وِدّقِة َم�ْسلِكه، واأّنَّه ل َيْكُمُل لإِحراِز  الف�سيلِة فيه اأحٌد، اإلَّ َكَمَل  لغمو�سِ

ل�ساِئر معاني البالغة«.
هذا يهديك اإلى اأّن المعهوَد األ ُيجعَل �سْيٌء حًدا ِل�َسيْء  اإّل اإذا َما كان 
هذا ال�ّسيُء جوهريًّا ل يغيُب في اأي �سيٍء مْنه ، فجوهُر الأ�سياء حا�سٌر 
الذي  الأ�سلوب  اأنَّ روح هذا  ِمنه  ُيفهم  �ِسياٍق ومقاٍم، وهذا  فيها في كلِّ 
والتَّنا�سُب  التَّنا�ُسُل  المعاني بع�سها ببع�ٍض من حيُث  يتمثُل في عالقات 
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والتَّعاوُن على تقريِر المقا�سِد في قلوِب الُمخاطبين بالبيان. هذا الّروُح 
وح  هو جوهر بالغة البيان. فالمعاني اّلتي ل يتحّقُق فيما بينها هذا الرُّ
المخاطبين  قلوِب  اإلى  البيان  اإي�ساِل مقا�سِد  تحقيِق  العاجزُة عن  ِهَي 
لتفعل  القلوِب،  تلك  تفعليها في  ُثم  وتوطينها،  وتمكينها  فيها  وتقريِرها 

بها ما يراد لها اأن تفعل. 
386ه�(   - اِنّي« )296ه�  مَّ الرُّ الح�سن  »اأبي  بيان   وهذا من�سوٌل من 
ِفي  امع  ال�سَّ قلِب  اإلى  المعَنى  اإي�ساُل  »البالغة  بُقوله:  البالغة  جوهر 

اأح�سِن �سورٍة من اللفظ«)13(.
جعل الإي�ساَل )بَمفهوِمه الحركّي الفاعِل( راأ�َض الأمِر، َوجعَل ُح�سَن 
ُيراُد  اإّنما  الإي�ساَل  اأنَّ  الأمِر، وذلك  راأ�ِض   اإلى تحقيِق  بيَل  ال�سَّ ورة  ال�سُّ
ى  ِبه التَّمكيُن والّتوطيُن والتَّفعيل، واإل ما كان هذا البيان اأهاًل لأن ُي�سمَّ
كالًما ، فاإّنه ل ُي�سّمى كالًما اإل اإذا كلَم القلوَب وفعَل فيها  ما يراد اأن 

يفعَل ِفيها، واإل كان قوًل فارًغا.
اأح�سِن  »ِفي  قال:  ثم  ومن  ذلك.  عَلى  الُمعيُن  هو  ورِة  ال�سُّ وُح�سُن 
ورة ح�سنٍة«  ورٍة« ولم يُقل: »في �سُ ورِة« فجاء ب� »ِفي« وقال: »اأح�سِن �سُ �سُ
جاَء  ُهنا  وِمن  لالأ�سَمى،  واختياٍر  ب�سنعٍة  اإل  يتحّقُق  ل  الف�سُل  اأنَّ  ذلك 

با�سِم التَّف�سيل: »اأح�سن«. 
ه وِدّقِة َم�ْسلِكه، واأّنَّه ل َيْكُمُل لإِحراِز  وقوُل عبُدالقاهِر: »ذاك لغمو�سِ
الف�سيلِة فيه اأحٌد، اإلَّ َكَمَل ل�ساِئر معاني البالغة«. بيان لما بعّث اأولئك 
الأعياُن على اأنَّ يجعُلوا معرفَة الف�سل والو�سل« هي حّد البالغة. وهي 

معرفة اإبداٍع بياِن اإفهاٍم من قبِل معرفِة اإبداع بيان فهٍم . 
عطف عبدالقاهر قوله: »دقة م�سلك« على قوله »غمو�ض« دللًة على 
مبعِث هذا الغمو�ِض، واأّنه غمو�ٌض َجَواٌد يفي�ُض بجوِده على من كان اأهال 
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قيِق ، فما هو بغمو�ٍض م�ستولٍد من عجٍز اأو غفلٍة،  لأن ينفَذ في م�سلكه الدَّ
اإنه لوليد قلٍب ماجد َجواد.

وكلمة «الغمو�ض« وهي من الكلمات الجارية في ل�سان عبِد القاهِر في 
كتابْيه »اأ�سرار البالغة« و»دلئل الإعجاز« كلمٌة �سريفة ، دالٌة على نفا�سِة 
ما هو مكنوٌن، فغمو�ُض المعاني بمثابة تلّفِع الح�سناِء بنقاِبها، واأنَت لتَرى 
عنه،  فتك�سُف  للدهماِء،  ُح�سنها  تبذُل  �سريفة  ح�سناَء  الن�ساِء  دنيا  ِفي 
،وكّل حّرة  الُحّرة  اأّما  الأ�سواِق   في  ُيبعن  الالئي  الإماِء  �ساأُن  اإّنما ذلك 
ح�سناُء ، فاإّنما تلّف ح�سنها بالغمو�ض، الذي ل ُتف�َسُر اأكماُمه اإل بالكلمِة 
ها �ستاُر  الم�سروعة. وكذلك المعاني هي ح�سناُء الجناِن والل�سان، غمو�سُ
جالل جمالها. وغمو�ُض المعَنى في الكلمِة الإن�ساِنِ اآتيها من روافد عّدة 
لها اإل باجتهاٍد  من اأهّم تلك الّروافِد دقة م�سلك القلِب اإليها، فهو ل يح�سّ
بِع والقريحِة والثَّقافة : روايًة وُدربًة، بهذين يتاأتَّي للقلِب  في ا�ستثمار الطَّ

ال�سلوك اإلى دقائِق المعاِني ولطائفها وطرائفها. 
م�سلك  يدُق  نف�ِسِه  الوقِت  في  هو  اإنتاِجه  في  القلِب  م�سلُك  دّق  وما 

القلِب اإليه تلّقًيا وتفهًما.
المعاني  من  يو�سف  ال��ذي  الجن�ض  ك��ان  »ول��و  عبُدالقاهر:  يُقول 
ك من  باللطافة وُيَعّد في و�سائط الُعقود، ل ُيحِوجك اإلى الفكر، ول يحرِّ
ِحر�سك على طلبه، بمنِع جانبه وببع�ض الإدلِل عليك واإعطائك الو�سل 
بعد ال�سّد، والقرب بعد البُعد، لكان »باقلَّي حاٌر«  وبيُت معًنى هو عيُن 
الفهم  في  امعين  ال�سَّ ُل  تفا�سُ وَل�سقط  واح��دًا،  الِعقد  ووا�سطُة  القالدِة 
عر عالمًا به، وكلُّ من َحِفظه  ال�سِّ والت�سّور والتبيين، وكان كلُّ من روى 

اإذا كان يعرف اللغة على الجملة ناقدًا في تمييز جّيده من رديئه«)14(.
امع للمعنى اإلى الفكِر في  ويُقول: »واإن توقفَت في حاجتك اأّيها ال�سَّ
ه لديك،  َبزَّ اإليك، ون�سر  اأّداه  اعر الذي  اأنَّ ال�سَّ تح�سيِله، فهل ت�سّك في 
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لم  واأن��ه  البعيدة،  قة  ال�سُّ اإليه  وقطع  ال�سديدة،  الم�سّقة  فيه  تحّمل  قد 
المتناع  منه  كابَد  حتَّى  المطلوب  ينل  ولم  غا�ض،  حتى  ه  ُدرِّ اإلى  ي�سل 

والعتيا�ض؟)15(.
ْيَء اإذا ُعلم اأّنه لم ُيَنل في اأ�سله اإل بعد التَّعب ، ولم  ومعلوٌم اأن ال�سَّ
اإلى  الّدعاء  اأمره من  للعلم بذلك من  ب، كان  النَّ�سَ باحتمال  اإل  ُيدَرك 
تعظيمه، واأْخِذ النا�ض بتفخيمه، ما يكوَن لمبا�سرة الجهد فيه، ومالقاِة 

الكرب دونه«)16(.
البتة  يعِني  ل  فهو  الم�سلك،  بدقِة  مرادهم  نفقه  اأن  علينا  كذلك 
المعاني  هذه  اإلى  الك  ال�سَّ يكوَن  اأن  اإلى  ي�سيُر  بل  اإلْيه،  ال�سبيَل  انغالق 
نف�ِض تكون  واأدواٍت وعزيمة  اإفهاًما وفهًما مليَك مهاراٍت  ورتها  وبناَء �سُ

زاَدُه اإلى بلوغ الغاية في هذا الم�سلك الّدقيق.
َكَمَل ل�صاِئر  �إالَّ  �أحــٌد،  َيْكُمُل الإِحــر�ِز �لف�صيلِة فيه  ولهذا قال: »ال 
وح المنهِج)17(.   معاني �لبالغة«. فهذا عياُر القتدار على كمال الآلة وو�سُ
عي اإلى  وكّل ذلك مخرجه من عبِدالقاهر هدايُة القارئ اإلى اأن ال�سَّ
بلوغ �سْيٍء من ك�سف اأ�سراِر بالغِة هذا الأ�سلوِب ل يكون لك اإل اإذا كنت 
ن هو الماهُر في الغو�ِض على الُدّر ،  اأهال لأن  تغلغل فكُرك، واأن تكون ِممَّ
رِّ في اأعماِق القامو�ِض المحيط لأي�سُر من الغو�ِض  بل اإّن الغو�َض على الدُّ
على دقائِق المعاني واأ�سراِر الف�سِل والو�سل بينها . فكلُّ ما كان من قبيل 
ما تدرُكه القلوُب هو األطُف واأدقُّ مّما كان ِمن َقبيِل ما تدركه الحوا�ضُّ . 

*****
الف�سِل  اأ�سلوِب  ق�سايا  في  ال��ق��وِل  من  القاهر  عبد  ِب��ه  ج��اء  وم��ا 
»مدر�سُة  اقت�سبته  قد  وا�ستاأن�ض  به  ا�ست�سهد  ما  ثم  وم�سائله،  والو�سل، 
المفتاح« وحملته، ولم ت�سف اإلْيه ما ُيمكن اأن يجعَل اإ�سافة جوهرية في 
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متِن العلِم ، وما هذا بقدح فيما قاموا ِبه ، فاإّنهم قد لبُّوا حاجة زماِنهم، 
والّتعريِف،  الّتق�ِسيم  ح�سُن  به  ُعنوا  ا  ممَّ وكان  بزماِنهم.  اأوفياَء  فكانوا 
وه من  ولذا جاء عنهم �سبٌط لتعريِف الف�سل والو�سل، وهم اإِّنما ا�ستمدُّ
كالِم عبدالقاهر، واإن كان عبُدالقاهر لم يبداأ بتحرير مفهوِم الف�سِل 
والو�سِل، َفمن يقراأُ بياَنه يكوُن بَملِكه اأن ي�سَع عبارًة جامعًة ماِنعة ُيبيُن 
ح�سٌن  منه  وهذا   ، بالغّيا  م�سطلًحا  والو�سل  الف�سِل  مفهوِم  َعن  بها 
ر الُكلياِت والمفاهيم بعبارِته  ه اإَِلى اأن ُيحرِّ باعُث على اأن ي�سَعى قارُئ كتاِبِ

من خالل ما يحمُله عنُه.  
*****

اأي  وف�سلها،  المعاني  و�سُل  ِبه  ي��راُد  ل  والو�سِل  الف�سل  م�سطلُح 
تقاطعها ، بحيُث ل يكون فيما بْينها ما يجمعها ، فذلك ل يكون في كالٍم 
عاٍل، ول يكون للعقِل البالغّي التفاٌت اإلْيه، فاإن وجد قوٌل تدابرت معاِنيه، 

فما هو باأهل لأن ي�ستغل ِبه عاقٌل.
م�سطلح الف�سل والو�سل  يراد ِبه بيان مت�سوياِت التعالِق والتاآخي 
بْين المعاني، فالمعاني في الكالِم العالي لي�ست جميًعا على درجٍة �سواء 
وتاآخيه،  تحققه  عن  بنف�ِسه  م�ستغٍن  ُهو  ما  فمنها   ، التَّعالق  م�ستوى  في 
فهي فيما بينها بمثابة الإخوة الأ�سقاء، ومنها ما يكون تاآخيها اأدنى من 
بعامل  فيوؤتى  قوٍة وتمكن،  التَّاآخي مزيَد  الأّول، في�ستدِعي ما يمنح هذا 
لفظّي يبرُز ما بين هذه المعاني من الّتما�سك والّت�سام ، وهذه العوامُل 
لتكون  بينها  من  »ال��واو«  حرف  البالغيون  اخت�ض  كثيرة  جدُّ  اللفظية 

عامال لالإبراز ما بْين المعاني من عالقة.
اأن الف�سَل والو�سل )م�سطلًحا بالغيًّا( يكون  ومن هنا يتبّين لك 
بْيَن  فالفرُق  اآِخي.  والتَّ التَّما�ُسِك  قّوِة  في  الُمتفاوتِة  المعاني  وِر  �سُ بين 
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توا�سِل المعاني ِفي قوِله �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى: {ب�صِم �هلِل �لّرحمِن �لّرحيم. 
لها ِفي  ْلُمتَِّقيَن} ]البقرة: 2[ وتوا�سُ �لم َذِلَك �ْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّ
ُهْم } ]التوبة: 103[  اَلَتَك �َصَكٌن لَّ لِّ َعلَْيِهْم. �إِنَّ �صَ قوله َجلَّ َجالُلُه: {َو�صَ
اَر  ِلها ِفي قوِله �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى: {�إِنَّ �الأَْبَر�َر َلِفي َنِعيٍم * َو�إِنَّ �ْلُفجَّ وتوا�سُ
بين  المعاني  تاآخي  م�ستوى  في  فرٌق  هو   ]14-13 ]النفطار:  َجِحيٍم}  َلِفي 

، ولي�ض في اأّي انقطاع معنى من اآخر. الجمِل في كلٍّ
في اآية �ُسورِة »البقرة«، واآية �ُسورِة: »الّتوبة« بلغ التاآخي مبلًغا ا�ستغني 
فيه عن عامٍل لفظي، فكان م�ستوى الحبك عليًّا، ومن ثم لم يقع و�سٌل 

بعاطٍف .
وفي اآيتي �ُسورِة »النفطاِر« كان التاآخي عالًيا غير َعلّي مّما ا�ستدَعى 

عاماًل لفظيًّا يقّوي ال�ّسبك اّلذي بين المعنيين. 
من هنا كان الو�سل بالواو غير موؤ�ّس�ض للتاآخي بل هو مقّويه، وكان 
باأنَّ  والقوُل  المعاِني.  بْين  اآِخي  التَّ اآية على عظيم  »الواو«  بترك  الف�سُل 
هنالك انقطاًعا بين المعاني اأو اقت�سابا في الكالم العاِلي قوٌل فيه نظٌر 

ناقٌد نقًدا تف�ِسيريًّا وتقويميًّا.   
*****

 واإذا ما كان  »الف�سل والو�سل« م�سطلًحا بالغيًّا يدخُل فيما �سماه 
ب� »الّنظم« فاإن الف�سل  يدخل فيما �سماه حازم الأن�ساري  عبُدالقاهر 

القرطاجني ب� »الأ�سلوب« بينما »الو�سل« يدخل فيما �سماه بالنظم. 
اأّن الّنظم يُقوم في الألفاظ فهو �سورة  اإلى  اأنَّ حازًما يذهُب  ذلك 
كيفية  عن  الحا�سلة  والهيئة  والعبارات  الألفاظ  في  ال�ستمرار  كيفية 
النقلة من بع�سها اإلى بع�ض وما يعتمد فيها من �سروب الو�سع واأنحاء 
الترتيب. بينما »الأ�سلوب« يُقوم عنَده في المعاني ، فهو يح�سُل عن كيفية 
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ال�ستمرار في اأو�ساف جهة جهة من جهات غر�ض القول وكيفية الطراد 
من اأو�ساف جهة جهة.

المعنوية،  التاأليفات  عن  تح�سل  هيئة  الأ�سلوب  اأنَّ  الأم��ِر  حا�سُل 
والّنظم هيئة تح�سل عن التاأليفات اللفظية. وهو خ�ّض من النظم عند 

عبِدالقاهر)18(.

*****
مر�جعات في مفه�م �لف�صل و�ل��صِل:

م�سطلًحا  مفهوِمه  بتحرير  عنايٌة  باآخرة  البيان  لعلماء  كان  وقد 
�أخــرى  على  بــالــ��و  جملٍة  عــطــُف  هــ�  �لــ��ــصــَل  اأّن  عَلى   فهم  بالغيًّا، 
�أو قياِم  مانٍع، و�لف�صَل ترُك  �الإعــر�ِب ل�ج�ِد جامٍع  المحّل لها من 

ذلك �لعطِف)19(. 
ي�ضِ العاّم في العرِف ال�سطالحي، اأي اأنَّهم ل  وهذا من قبيل َتخ�سِ
يقول باأّن ما تخّلف فيه عن�سٌر مّما �سبق ل يكون فيه و�سٌل بمعناه العام، 

بل لي�َض فيه و�سٌل بالمفهوم ال�سطالحي لدى البالغيين.  
مدلولٌت  اأ�سلها  في  هي  ال�سطالحية  المدلولت  اأن  البّين  ومن 

عها.  ٍة بح�سِب و�سِع وا�سِ مجازّيٌة ا�ستحالْت اإلى َمدلولٍت حقيقيَّ
اإلى  النَّظر  هو  البالغيين  عند  ي�ض  التَّخ�سِ ه��ذا  على  والباعُث 
والتَّذوق،  ر  التَّب�سّ بح�سن  واأحّق  واأدقَّ  اأوفَر  ِفيِه  النَّظر  لطائُف  ماكانت 
اأنَّ العقَل  َذِلَك  َتلّقًيا كثيٌر من الّنا�ِض،  اأو  اإبداًعا  اأمِره  ا ليتقارُب في  ممَّ
بالًغا،  تفا�سال  النَّظر  اأه��ُل  فيه  يتفا�سُل  بما  مهموٌم  ُهو  اإّنما  البالغيَّ 
كما  اأّن��ه  ذلك   . تقاربوا  اأو  فيه  ا�ُض  النَّ ت�ساَوى  ِبما  َي�ستغلون  وليكادون 
واِب  يُقول عبدالقاهر ل ف�سيلة حتى تكون �سنعٌة واختياٌر وا�ستدراك �سَ
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فمناط  تلّقًيا.  والبالغة  اإبداًعا  البالغِة  بين  فيه  فرِق  ل  وهذا  جمالّي. 
المفا�سلِة �سواء. 

لتحريِر  كانت  وو�ساًل  ف�ساًل  ت�سميِته  على  البالغيون  ا�سطلح  وما 
مفهوِمه عندهم خ�سائ�ُض هي مناُط النظر:

معاني  هو  والو�سُل  الف�سُل  فيه  يقُع  ما  اأنَّ  �لخ�صائ�ِض  تلك  �أّوُل 
ا ما كان دونها ِمن معاني المفردات، فاإنَّهم ل يلتفتون اإلْيه في  الجمِل، اأمَّ
هذا الباِب ، واإن كان في نف�ِسه محاًل لما ُيمكن اأن يلتفَت اإلْيه وُيعتنى  به، 
فكْم من دقائَق ولطائَف في عطف المفردات وترك عطفها، ول �سّيما في 
البياِن العالي الإبداعّي �سعًرا ونثًرا، والبياُن اْلَعِلّي المعجِز ُقراآًنا َو�ُسّنًة،  
وما  الجمل  معاني   : ودقًة  لطًفا  اأكثر  ُهو  بما  معِنيُّون  البالغيين  اأنَّ  اإل 

فوقها.  
*****

وفي الوقِت نف�ِسه لم يغفل البالغيون عن الّنظِر في الف�سِل والو�سل 
ِة  الق�سّ فيما تجاوز الجملة، فهم ذوو اعتناء بما عِرف عندهم بعطف 
في  منح�سٍر  وغير  الجملة  مقدار  متجاوٌز  محالة  ل  وهو  الق�سة،  على 
ورة ال�ّسعرية  ى اإلى عطِف ال�سّ قدر معّين فيما زاد على الجملة، فقد يتعدَّ
اهلل   كتاِب  في  نجم  عطِف  اإَل��ى  ى  يتَعدَّ اأو  مثلها،  اأخ��رى  على  ة  الممتدَّ
عطف  اأو  )الف�سل(  ال�َمعِقد  بناء  في  نجم  على  ُه  ج��دُّ وَتعاَلى  �ُسبحاَنه 
معِقٍد  على معِقٍد في بناء ال�سورة... هم ل ُيحاجزون عن ذلك واإن كان 
ا  المف�ّسرون اأكثَر ان�سغاًل بهذا من البالغيين في اأ�سفار علم البالغة. ممَّ
عي اإلى الوفاء بحقِّ القول في الف�سِل والو�سل  يدعو طالَب العلِم اإلى ال�سَّ
بين الَق�س�ض )ما زاد على الجملِة اإلى الف�سِل والمعقد( ليكوَن في هذا 
ا اإلى  اإثراٌء لحركة التفكير في بالغة الن�ّض، وهذا يدعو طالَب العلِم اأي�سً
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اأن ل ُيقت�سَر في ا�ستمداِد اأ�سول وقواعد و�سوابط علم البالغِة العربّي 
ا من اأ�سفاِر ُممار�سة  من اأ�سفار البالغيين وحدهم، بل ُي�ستمّد ذلك اأي�سً
التَّب�سِر في البيان العالي الإبداعّي �سعًرا ونثًرا، والبياِن الَعِلّي الُمعجِز: 
بياِن الوحي ُقراآًنا و�سّنة ، فاإنَّ ِفي تلك الأ�سفاِر ما لي�ض في اأ�سفار الأعياِن 

من اأئمة علِم البالغِة العربّي.
اأثًرا بالًغا  ِلتعّدد روافد ال�ستمداِد لأيِّ علم وتنوعها  اأن  ومن البيَّن 

في تجّدد حركِة هذا العلِم وحّل اإ�سكالِته وب�سِط مجالِته .
*****

وثاني تلك �لخ�صائ�ض األَّ يكوَن مناُط الق�سد في التَّعلق هو ما كان 
للجملة الأولى المعطوف عليها من محّل اإعرابّي اأو قيٍد معنوّي هو الماأّم 
ليفتقُر  الجَنى،  قريب  فمثل هذا  الو�سل،  في  اإلْيه  والمحّج  العطف  في 
وكذلك  جمالّي،  �سواٍب  وا�ستدراِك  واختيار  �سنعة  كبير  اإل��ى  مبدُعه 

ا�ُض في اإنتاجه وتلقيه. ليفتقُر متلقيه اإلى ذلك، فيتقارُب النَّ
ا يح�سن اللتفاُت اإلْيه اأّن المعطوَف علْيه اإذا كان له محلُّ من  وِممَّ
ر  تب�سّ عن  الن�سراُف  يعِني  ل  فهذا  معنوّي،  قيد  له  كاَن  اأو  الإع��راب 
اأ�سرار العطف بالواو علْيه كلية، لأّن هذا العطف قد ل يكوُن الحامُل  علْيه 
َيفهُم  ، كما قد  المعنوي  القيِد  اأو  الإعرابّي  الُحكِم  التَّ�سريك في  مجّرَد 
العجُل من ظاهر كالِم البالِغيين، بل العطف بالواو قد يحمُل علْيه اأمٌر 
ر  معنوي غير هذا الت�سريك، فيكون بهذا جديًرا بالتفاِت اإلى ح�سِن تب�سّ

هذا العطف. 
ر في بالغة العطِف على   ولذا لم ين�سرف البالغيون كليَّة عن التب�سّ
ما له محّل من الإعراب اإذا ما كان هنالك مقت�ٍض معنوّي هو الباعُث على 

الو�سل.
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له محّل من  ما  العطَف على  باأّن  اإعالم عبدالقاهر  يكوُن  ثم  ومن 
الإعراب لي�ض عالًيا، قوًل يحتاُج اإلى تخ�سي�ضٍ باأّنه اإذا ما كان اللتفاُت 
اإلى الم�ساركة في المحلِّ الإعرابّي اأو في القيِد المعنوّي هو الباعُث على 
ا اإْن كان للمعطوِف علْيه محٌل  الو�سل، وُهو المقت�سي للعطِف لي�َض اإلَّ، اأمَّ
اإلى  عطًفا  بالو�سِل  الق�سُد  يكن  ولم   ، معنويٌّ قيٌد  له  اأو  الإع��راِب  من 
الم�ساركِة في اأيٍّ بل الباعُث اأمٌر معنوّي فاإّن هذا العطَف حامٌل لطائَف 

ودقائَق حرىٌّ بالعقِل البالغّي العناية بذلك.

*****
الواو،   : متعّين  بنا�ِسق  العطف  يكون  اأن  �لخ�صائ�ض  تلك  وثالث 
لي�ض حامال   و»ُثم«  كالفاِء  الّنوا�سق  من  بغيِره  العطف  اأن  يعِني  ل  وهذا 
وثم  بالفاء  للعطِف  اأّن  عن  يغفلوا  اأن  من  اأج��ّل  فهم   ، ولطائف  دقائَق 
و�سائر النوا�ِسق عطاًء كريًما، ول�ِسّيما في بياِن الوحِي قراآًنا و�سنة ،  بل 
مردُّ ا�سطفاء العطف بالواو عندهم اأّنها خل�ست للدللة على الم�ساركة 
للة على غير ذلك، فكان  بين طرفيها �سباقها ولحاِقها، ولم تن�سغل بالدَّ
د لأمر ولم ين�سغل معه بغيِره  لتجردها لذلك مزيد قوٍة، فال�سْيُء اإذا تجرَّ
واإن كان من جن�ِسه كان اأداوؤه لذلك الذي تجّرد له اأداء فتًيا مكيًنا  ،وهذا 
يجعله اأهاًل لأن يكوَن له مزيد اخت�سا�ٍض بالعتناء بفقه دللته ، فتجّرد 
حرف »الواو« للّدللة على ارتباط لحاِقها ب�سباِقها جعل ذلك بالَغ اللطف 
في اإح�سان المتكلم و�سعها في البياِن ، وفي اإح�سان المتلّقي فقه دللته، 
والبالغيُّون في هذا يلحظون ما لحظوه في ا�سطفاء النَّظر فيما كانت 
قيٌد  لها  ولي�ض  الإع���راِب،  من  لها  محل  ل  جملة  على  معطوفًة  الجملة 
، فتجرد الجملة المعطوِف عليها من هذين يجعل العطف عليها  معنويٌّ
متجرًدا لأمٍر معنويٍّ  لطيٍف. فكانت منزلُته في الُّلطِف والّدقة واحتياج 
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وا�ستدراِك  والختياِر  نعة  ال�سَّ في  اجتهاٍد  مزيد  اإلى  امع  وال�سَّ الُمتكلم 
. �سواٍب جماليٍّ

ومن ثم نفقُه مقالة عبدالقاهِر: »ولي�ض »للواو« معنى �ِسَوى الإ�سراِك 
فاإذا  َل.  الأوَّ الثَّانَي  فيه  اأتبعَت  اّلذي  الإعراُب  َيْقَت�سيِه  اّلذي  الُحكِم  في 
قلَت: »جاءني زيٌد وعمرو« لم تُفد ب� »الواو« �سيًئا اأكثَر ِمن اإ�سراِك عمرو 
ُر اإ�سراٌك بْيَن  ِفي الَمِجيِء اّلِذي اأثبتَّه ِلزيٍد، والجْمِع بيُنه وبيَنه ، ول ُيَت�سوَّ
واإذا كاَن ذِلك  ِفيه.  الإِ�سراُك  يقُع ذلك  �َسْيَئْين حتَّى يكوَن هناك معًنى 
تزعُم  قاعٌد« معنى  وعمرو  قائم  »زيد  قولنا:  في  َمَعنا  يكْن  ولم  كذِلَك، 

اأن »الواو« اأ�سركْت َبيَن هاتين الجملتين فيه، ثبت اإ�سكال الم�سئلة«)20(.
اإ�سراٌك بيَن �سيئين حتَّى يكوَن هناك معنى يقُع  ُر  ُيَت�سوَّ قوله: »ول 
اأمٌر جدُّ لطيف هو  واأّنه  التَّعاطِف،  اإلى مناط  ذلك الإِ�سراُك فيه«. هاٍد 
غبة  الجامُع بْين المعنيين في قلِب المتكلم من جهٍة، وباعٌث في قلِبه الرَّ
في الإنباِء بهما مًعا، ولي�ض الإنباء باأحدهم، فلي�ض َهمُّ القائِل: »زيٌد قائٌم 
متعّلُق  اأمٌر  اإّنه  بقعود عمرو، كال  اأو  زيد،  بقيام  ينبَئ  اأن  قاعٌد«  وعمرو 
باجتماعهما ِفي قلِبه ورغبِته في الإنباِء بهما مًعا، وهذا ل ُيمكن اإدراكه 
اإل بمزيِد تفّر�ٍض ؛ لأنَّه �سرٌب في �سّق ال�سدور. وتلك التي ل ُيطيُق القياَم 
لها اإل فِتيٌّ فحٌل، اأّما من اكتفى باأن يقول اإّنه عطف لأّنه اأراد اأن ي�سركهما 
ا ل ُيلَتَفُت اإلى الكتفاِء ِبه؛ لأنَّ من وراء ذلك  في الإخبار عنهما، فهذا ممَّ
�ُسوؤاًل هو الُكدية: لم انبعَث المتكلُم اإلى الإخباِر عنهما مًعا ؟ األي�ض ذلك 
يدقُّ  ما  هذا  الباعُث؟  ذلك  ما  وفتّي؟  ق��وّي  ،واأث��ٌر  عِلٌي  قدر  له  لباعٍث 
ويلطف، وما يكون ا�ستدراكه مّما يفتقُر فيه اإِلى  ِفَكٍر لطيفٍة، وثاِقب فهم 
ل رويٍة، وقوِة ذهٍن، و�سدِة تيقٍظ..  فتّي وُيحتاُج فيه اإِلى ُلْطف نَظٍر، وَف�سْ
لأّن الأمر في محاولة اإدراِكه لبّد فيه من مراجعة ال�ّسياِق والترّب�ضِ ِبه، 
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ا يتفاوُت  وكّل ما افتقَر فيه اإلى م�ساقاِته المقالّية والحالّية كان اإدراُكه ممَّ
فيه الف�سالُء، فكيَف بمن ُدونهم؟

الكريِم من دقيق  القراآن  المعاني في  النَّظر في عطِف  ولهذا تجُد 
عند  ذلك  بيان  كاَن  واإن  العلماء،  اأق��داُر  فيها  تتفاوُت  والتي  ع  الموا�سِ
ه اإذا قال عطف بينهما  النا�سئة هيًنا في ح�سبانه، لأّنه لحداثته يظنُّ اأنَّ
الأمُر  بينما  ه،  الأمر حقَّ وّفى  الكمالين قد  بين  الّتو�سِط  بينهما من  لما 

مايزاُل جّد دقيٍق ولطيف.
البليغ،   الكالم  في  العطف  مواطن  في  الّدقة  اإلى  يلفتنا  وال�ّسكاكّي 

واأّن  »العطَف في باب البالغة يعتمُد معرفة اأ�سوٍل ثالثة:
فائدته.  وثانيها  الو�سع.  حيث  من  له  ال�سالح  المو�سع  �أحــدهــا 

وثالثها وجه كونه مقبول ل مردودا«)21(.
اإدراًكا من مواطِن  األطُف  القراآن  العطِف في  اأنَّ مواطن  اأَرى  ولذا 
في  يجعُلها  ا  ممَّ ولة  المف�سُ المعاني  بْين  العالقِة  ظهوِر  لقّوة  الف�سِل؛ 
ا�ستغناٍء عن نا�سٍق لغوي يبرُز ما بينهما من عالقٍة. ومن َثمَّ كان تحّقُق 
ق انتفاِء مانٍع من ذلك العطِف بين هذه الجمل بهذا  معًنى جامٍع وَتحقُّ

الّنا�ِسق اأمًرا رئي�ًسا.
هذا الأمُر هو محطُّ اللطِف؛ لأّنه اأمٌر معنوّي غائٌر في قلِب المتكلم 
بذلك البياِن الذي عطفت فيه الجملة على اأخرى ل محّل لها من الإعراِب 

ولي�َض لها قيٌد معنوّي.
اأمًرا مو�سوعيًّا  لي�ض  العطَف  المقت�سي ذلك  المعنوي  الجامع  هذا 
متعيًنا ي�سهٌل اإدراكه، كاّل، اإّنما هو اأمٌر ذاتي نف�سّي في البياِن الب�سرّي. 
الأب��واب، بل  اإدراك��ه بمغّلق  اإلى  بيل  ال�سَّ لي�ض  غم من ذلك  الرَّ وهو على 
احبها  ل�سلوكه اقت�ساء امتالك مهاراٍت عقلية ونف�سّية ول�سانية، تجعُل �سَ

اأهاًل لأن ينفَذ.
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ي   بالنَّظر في هذا الأمِر المقت�سِ والبالغيُّون كاَن لهم مزيُد عناية 
الآذان  في  المقذوفة  �سورها  في  ُث��ّم  القلوب  في  المعاني  بْين  الجمع 
القلِب  اأغ��وار  اإلى  به  تنفذ  اأن  ُيمكنها  ما  المتلقية  القلوِب  اإلى  الحاملِة 

انِع. وهذا ما يح�سن اأن ن�ستاأنف نظًرا فيه لأهميته. ال�سَّ
*****

ي للعطِف بال��و: مر�جعة في �لمعنى �لجامع �لمقت�صِ
»اأ�سرار  كتابْيه  في  الجامع  في  القوِل  بتحِقيِق  عبدالقاهر  ُعني 
البالغة« و»دلئل الإعجاز« في ثالثِة اأبواب: الت�سبيه وال�ستعارة والف�سل 

والو�سل.
اأن  َعَلى  اأِقيَم  �سواء:  اأمٍر  على  اأقيم  اأّنه  يدرك  كالمه  في  اظر  والنَّ
يكون الجامع متحقًقا بذاِته في ركني الت�سبيه وال�ستعارة والو�سل ، واأنَّ 

اختراع ما لي�ض بموجود في هذا ل ي�ستبقي البيان مقبول.
في »اأ�سراِر البالغِة « ُعني بتحقق الجامِع بين طرفي الت�سبيه ، وهو 
ُي�سمونه  ما  وهو  »ال�ستعارة«  وفي  ال�ّسبه«،  »وجه  البالغيون  ي�سميه  ما 
ُتُه اأن التاأليف بْين المتباعدات  ب�»الجامع«  فقرر ِفي هذا اأمًرا كليًّا  خال�سَ
�الأمِر  �لِجن�ِض وِفي ظاهِر  �لُمختلفين في  بْين  ُت�صيَب  باأن  يكون  اإنما 
�صبهاً �صحيحاً معق�اًل، وتجد للُمالءمة والتاأليف ال�ّسوّي بينهما مذهبًا 
ره حيث ل ُيَت�سّور،  ا اأن ت�ستكرَه الو�سف وَتروَم اأن ُت�سوَّ واإليهما �سبياًل، واأمَّ
فاَل؛  فاأنت م�سبه )�سانع اأ�سلوب الت�سبيه( ل بذكر اأداة الت�سبيه بل اأنت 
به وتبيَّنه، ول يمكنك بياُن ما ل يكون، وتمثيُل ما ل  ه باأن تَرى ال�سَّ م�سبِّ

تتمثَّله الأوهام والظنون.
والَحذق في اإيجاد الئتالف بين المختلفات في الأجنا�ض، المعنى 
فكُرك  تغلغل  فاإذا  اإليها،  الم�سلك  يدقُّ  َخِفّية  م�سابهات  هناك  اأّن  فيه 
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المعاني  في  ق  المدقِّ ه  ُي�َسبَّ ولذلك  الف�سَل،  ا�ستحققَت  فقد  فاأدركها 
بالغائ�ض على الُدّر)22(.

 ، متحقٌق  بينهما  والّربِط  ِبه  والم�سبه  الم�سبه  معنى  بين  فالجامع 
طرفي  بْين  الذي  هذا  اإلى  النتباه  لفت  �ِسوى  الت�سبيه«  »كاف  ل�  ولي�ض 
تتوارى،  الت�سبيه«  »كاف  ف��اإّن  ا  عليًّ مبلًغا  التالِقي  يبلُغ  وحين  الّت�سبيه، 
فتجُدك  ورها،  ح�سُ من  الم�سابهة  ُقّوة  على  اأدّل  ح�سورها  عدم  فيكون 

اأنطَق بهذِه الم�سابهة حين ل تنطُق ب� »كاف الت�سبيه«. 
فالفارُق بْين م�سّبٍه وم�سبٍه )�ساعٍر و�ساعر( لي�ض في خلِق م�سابهة 
غير قائمٍة في العالِم الم�سهوِد، ليقيمها في عالِمه ال�سعرّي، بل هو كا�سٌف 

عّما هو موجود غير م�سهوٍد لغيِره.
في  المبالغة  على  مبنية  البالغيين  عند  ال�ستعارُة  كانت  ما  واإذا 
ال�ّسِبه  وجه  ِمنوال  على  يكوَن  اأن  فيها  الجامع  حقِّ  فمن  الّت�سبيه)23( 
عِر على اأّن ال�ستعارة  في  الّت�سبيه، ومن ثمَّ كان جمهرة اأهل العلم بال�سِّ
ومنا�سبَة   ، َبه  ال�سَّ تقريَب  »مالُكها  كان  ما  العربّي  وق  ال��ذَّ في  المقبولة 
ُيوجد  ل  حتَّى  بالمعنى؛  اللفظ  وام��ت��زاَج  منه،  للم�ستعار  له  الم�ستعار 
اإعرا�ض عن الآخر«)24(. فانظر  اأحِدهما  يتبيَّن في  بينهما منافرٌة، ول 
اإليه« فذلك ناظٌر  به، ومنا�سبة الم�ستعار له للم�ستعار  قوله »تقريُب ال�سَّ

اإلى حال الَمعنى الجامِع بينهما. 
وعبُدالقاهر لم يخرْج عن هذا، ولم يذهب اإلى اأن الم�ستعير يخترُع 
جامًعا غير موجود بين الم�ستعار منه وما ي�ستعيره له. واإن كان كال من 
عطاوؤه  ينبُل  الت�سبيه  اأّن  فكما  وجن�ِسه،  الآخر  عالم  غير   وجن�ض  عالم 
حين يلحظ ال�ساعر الم�سبه �سبًها بْين متباعدين ، فاإن الأمر كمثِله في 
الت�سبيَه  اإرادَت��َك  زْدَت  »كلما  عبُدالقاهر:  يُقول  كما  فاأنت  ال�ستعارة.، 
اإذا  تكوُن  ما  اأْغَرَب  َتراها  اإنَّك  حتى  ُح�ْسنًا،  ال�ستعارُة  ازدادِت  اإخفاَء، 
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كان الكالُم قد اأُلِّف تاأليفًا اإن اأردَت اأن ُتْف�سح فيه بالت�سبيه، خرْجَت اإلى 
مع«)25(. �سْيٍء تعافه النف�ض ويلفظه ال�سَّ

 ، و�سكِله  جن�ِسه  غير  في  ْيِء  ال�سَّ من  به  ال�سَّ »لت�سويِر  كان  ما  واإذا 
قِّ البعيِد، بابًا اآخر  والتقاِط ذلك له من غيِر َمِحّلته ، واجتالبه اإليه من ال�سِّ
رف واللُّطف  ومذهبًا من مذاهب الإح�سان ل يخفى مو�سعه من  من الظَّ
العقل«)26( فاإنَّ فرًقا بْين اأن يكون طرفا الّت�سبيه اأو ال�ستعارة من عالمين 
اأنَّه جدُّ لطيٍف،  اإّل  متباعدين ومختلفين وال�ّسبه بينهما قائٌم غير مبتَدٍع 
ه اأْو الُم�ستِعيُر هو الَّذي  َة، والُم�سبِّ واأن يكوَن الجامُع في كلٍّ غيَر قائٍم الَبتَّ
يبتِدُعه بخياِله. فال�ستعارُة عنَد عبِدالقاهِر تف�سُل التَّ�سبيَه بالمبالغِة ِفي 
ِق الُم�ساَبهِة، وفي اإيجاِز العبارة. اأي مناط ف�سيلتها اأمٌر يتعلُق بفعلها  تحقَّ
فاعلٌة في  . فهي  العبارة عن ذلك  وفي �سورة  بين طرفيها،  العالقة  في 

ورِته، وهذا ما ُيحقق لها الأثر الأقوى في نف�ِض ال�سامع)27(. المعَنى و�سُ
*****

وجاء حديُث عبِدالقاهِر عن الجامع بْين المعاني في باِب الف�سل 
بْين  لت�سرك  »ال��واو«  ب�  تاأتي  اأن  بالغًة  لك  يتاأتى  ل  اأّن��ه  مقرًرا  والو�سِل 
الإع��راِب ،كما في قولك: »زيد قائم، وعمرو  الأول��ى من  جملتين عرت 
معقوٌل  »اأمٌر  هنالك  كان  اإذا  اإل  قبيٌح«،  والجهُل  ح�سٌن،  و»العلم  قاعد« 

يوؤَتى بالعاطِف لُي�ْسِرَك بين الأولى والثانيِة فيه؟«)28(.
ُر اإ�سراٌك بيَن �سيئين حتَّى يكوَن هناك  ويوؤكد هذا قائاًل: »ول ُيَت�سوَّ

معنى يقُع ذلك الإِ�سراُك فيه«)29(.   
المعقول )المعنى الجامع(  الأمَر  اأنَّ  اإلى  هذا من عبِدالقاهر هاٍد 
في قلِب المتكلم   بْين المعنيين هو الذي حمله اإلى اأّن ياأتَي بالواو الّدالة 

على ا�ستراك المعنيين في اأّنهما محّل العناية والق�سد  .
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َق فيه اأمران: وهذا الأمُر المعُقوُل لبّد اأن يتحقَّ
ا غير عاّم ، فاإن كّل ما هو من »العالمين« بينه  �الأول اأن َيكوَن خا�سً
ُه ، وهذا ل يكِفي  اأمٌر معقول يتمثل في اأنه مخلوٌق هلل  �ُسبحاَنه وَتعاَلى جدُّ
العتداد ِبه، واإل ا�ستقام اأن تعطف اأي �سيٍء على اأي �سيٍء، وهنا ل تكون 
ف�سيلٌة لأحٍد في هذا، ذلك اأّنه ل �سنعة ول اختيار ول ا�ستدراك �سواب 

بيانّي جمالّي، وما كان كذلك لي�ض باأهٍل لأن يلفت اإلْيه.
وَدا اإلْيه.  و�الآخر اأن يكون مق�سُ

الأمر الأول راجع اإلى ذاِت المعنى المعُقول.
 والآخُر راجٌع اإلى المتكّلم وال�ّساِمِع.

ومن َثم فاإّنا »ل نقول: »زيد قائم وعمرو قاعد«، حتى يكون عمرو 
اإذا عرَف  ب�سبب من زيٍد، وحتى يكونا كالنَّظيريِن وال�سريَكْيِن، وبحيث 

ل عناه اأن يعرَف حاَل الثاني«)30(. ال�ساُمع حاَل الأّوَّ
ر قوَله: »حتى يكونا كالنَّظيريِن وال�سريَكْيِن، وبحيث اإذا عرَف  تب�سّ
اجَع   الرَّ الأّوَل  الثاني«. تجد فيه  اأن يعرَف حاَل  ل عناه  الأّوَّ ال�ساُمع حاَل 
اإلى حال المعنى، ولذا قال كالنظيرين وال�سريكين، وهذا لي�ض عاًما بل 
ُه  هو اأمٌر خا�ّض، ولذا لم يلتفت اإلى اأّن كال مخلوٌق هلل �ُسبحاَنه وَتعاَلى جدُّ
م�سلٌم، فكل ذلك من  اأن كال عربّي  ول  الإن�ساِن،  اأن كال من جن�ِض  ول 

العالقاِت العامة التي ل ُيلتفُت اإلْيه في مثِل هذا.
وتجُد فيه الآخر الّراجَع اإلى حاِل  ال�ّسامع، حيث يقول: »وبحيث اإذا 
ر قوله »عناه«  ل عناه اأن يعرَف حاَل الثاني«. تب�سّ عرَف ال�ساُمع حاَل الأّوَّ

وهذا ما يجعُل المتكّلم قا�سَدا اإلى الإخباِر ِبه.
امِع، لأّن الغالب  عبدالقاهر كما ترى �سرح باللتفاِت اإلى  حاِل ال�سَّ
اأن يكون البيان منظوًرا فيه اإلى حاِل ال�سامِع، لأّن الكالم راأ�ض الأمر فيه 
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امُع ركٌن رئي�ٌض في هذا الّتوا�سل، وهو الذي كثيًرا مايكوُن  الّتوا�سل، وال�سَّ
وِرها، وهذا  له الّن�سيُب الأوَفى في اختيار منهاج بناء المعاني و�سياغِة �سُ
العطف،  ي�ستوجُب  الذي  هو  المتكلم  حاُل  يكوَن  اأن  من  البتََّة  يمنُعنا  ل 
فالمتكلم يعِنيه اأن يخبرك بالأمرين مًعا. اأنا اإذا قلُت: محمٌد فقيه وخالٌد 
اأخبرك بحالهما مًعا. وبين محمٍد وخالد  اأن  الذي يعنيني  فاأنا  طبيٌب، 
فالأّوُل  والطّب عالقٌة خا�سة،  الفقه  وبين  اأخوان،  فهما  ة،  عالقة خا�سّ

طبيُب قلوِب ونفو�ٍض وعقوٍل، والآخُر طبيُب اأج�ساٍد. 
باأحد  ذا عالقة  الجملة  ركني  اأحد  يكون  باأن  يكتِفي  ل  عبُدالقاهِر 
قائًما  ذلك  يكون  اأن  ي�ستوجب  بل  العطف،  يح�سن  حتى  الأخ��رى  ركني 
حتَّى  تجْيُء  ل  جملتين«  بْين  الو�سلة  »فالواو  كّل،  في  الثاني  الركن  في 
ًا له، مثل  امَّ يكوَن الَمْعنى في هِذِه الجملة َلْفقًا للمعنى في الأخرى و ُم�سَ
اأن »زيدًا« و»عمًرا« اإذا كانا اأخَوْين اأو نظيرين اأو ُم�ستبَكي الأحواِل على 
الجملة، كانِت الحاُل التي يكوُن عليها اأحُدهما، من قياٍم اأو قعوٍد اأو ما 
ف�ِض اإلى الحاِل التي عليها الآَخُر من َغير  �ساَكَل َذلَك، م�سمومة في النَّ
�َسٍك. وكذا ال�سبيل اأبًدا. والمعاني في ذلك كالأَ�سخا�ِض، فاإنما قلَت مثاًل: 
»العلُم ح�سُن والجهُل قبيٌح«، لأنَّ كوَن العلم َح�َسنًا م�سموٌم في العقوِل اإلى 

كوِن الجهِل قبيًحا«)31(.
ولّما خال بيت اأبي تمام :

ِبٌر و�أنَّ �أبا �لُح�َصْيِن كريُم   ال و�لذي ُهَ� عاِلٌم �أنَّ �لنََّ�ى         �صَ
»ذلك  م�ستعاًبا  كان عندهم  العلِم  اأهِل  بع�ِض  نظِر  في  الجامِع  من 
وى، ول تعلَُّق لأَِحدهما  لأنَّه ل منا�سبَة بيَن َكَرِم اأبي الح�سين ومراِرة النَّ

بالآخِر، ولي�ض يقت�سي الحديُث بهذا الحديُث بذاك«)32(.
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لريب في اأنَّ بْين مرارة النوى وكرم اأبي الح�سين جامٌع عاٌم كالجامِع 
اأنها واقعة تحَت قدرة اهلل  بين كل مكونات المخلوقاِت، فهي �سواٌء في 
تعالى وعلمه، وهذا ل يجعل لهما خ�سو�سية تحمُل اإلى عطِف كرِم اأبي 

الح�سين على مرارِة الّنوى. هذا مخرُج ال�ستقباِح عند اأهِل النظر.
ة ، ولم  وهم في هذا لحظوا حظَّ طرفي العطِف ِمن العالقِة الخا�سّ
يلتفتوا اإلى حال المتكّلم، وما يعنيه من الجمع بْينهما. ومن حّق البيان 
ة بين  يِه اأن ينظر اإلى حاِل المتكلم ِبه لعّله ينظُر عالقًة خا�سّ على متلقِّ
المعاني ل يب�سرها غيُره وهو يريد اللفت اإليها ، على نحو ما  هو مقرٌر 
ه )ال�ّساعر( قد ُي�سبه �سيًئا ب�َسْيٍء ليتراَءى  في باب الت�سبيه، فاإن الم�سبِّ
لكثيٍر ما بيْنهما من عالقٍة ِللطفها ودقتها ، فكان له من الفرا�سِة البيانّية 
ما يجعله بها ب�سيًرا. كذلك ُيمكن اأن يكون المتكّلم مب�سًرا عالقًة خا�سًة 
بْين معنيين ل ُيب�سر غيُره �سوى العالقِة العامة بينهما، وهنا يكون من 
اعر على م�ستقِبِل اإبداعه اإح�ساُن الظّن ِبه، ول�سّيما اإذا ما كان  حّق ال�سَّ
واإتقاُن  الب�سيرة،  نفاذ  عنه  ُعرف  ِمّمن  كان  ما  واإذا   فحال،  ال�ّساعُر 

التد�ّس�ض في عالم المعاني على نحو ما هو م�سهوٌد ِبه لأبي تمام)33(.
ر ما بْين كرِم اأبي الح�سين  لذا نجد بع�َض اأهِل النظر حاول اأن يتب�سّ
لة  ومرارِة ال�سبر في نف�ِض )وهم( اأبي تمام ، فجعل كماَل العلم بهما �سِ

لما اأق�سَم ِبه  على اأمر ذي باٍل عنده)34(.
ذهب بع�ُض اأهِل النظر اإلى اأن الجامع بينهما اأمٌر وهمّي في نف�ِض 
النف�سّي، فالنوى �سبٌر،  الأثر  الت�ساّد في  بْينهما من  تمام، وهو ما  اأبي 
اأثٍر  ذا  الح�سين  اأبي  وك��رُم  منازعٍة،  محل  لي�ض  لأّن��ه  بذلك؛  �سرح  وقد 
ح�سن بالغ الح�سن في نف�ِض من يقع علْيه ، اأو يكون بينهما ما بْين الّداِء 
ودوائه ، فالنوى داٌء  عالجه كرُم اأبي الح�سين فكل نوى اإلى دياِره يبطُل 

اأثره في لقيا كرِم اأبي الح�سين ، وراأ�ض كرِمه القرُب من حماه.
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ِبُر دواء  اأو لحظ اأّن كاًل من ال�سبر وكرم اأبي الح�سين دواء، فال�سّ
العليُل وكرم اأبي الح�سين دواء الفقير  

فمن  المتكّلم،  الأ�سياِء عند  ُيلحظ حاُل  اأن  عنِدي  اأعلى  هو  والَّذي 
هذا  من  له  اأّن  اإل  كثيٍر  عند  مت�قارٍب  اأو  متجان�ٍض  غيُر  هو  ما  الأ�سياِء 
غيُر  كذلك  الواقِع  في  يكونان  وقد  عنَده،  لي�ض  ما  �ساعٍر  عند  التقارُب 
اأن  اإلى  حمله  �سيًئا  اأدرك  اعرة  ال�سَّ بفرا�سِته  اعر  ال�سَّ اأنَّ  اإل  متقاربين 
امع من القرِن بينهما،  ال�سَّ ُيقيمه في �سدِر  اأن  يجمع بينهما؛ لأّنه يريُد 

وبغيِر هذا القرن ل يتحقق له ما يريد.
في ال�سعر الأمر عنِدي مرّده الرئي�ض اإلى ال�ساعر، ولي�ض اإلى الأ�سياء 
في وعينا نحن، بل ول اإلى الأ�سياِء في عالِمها، فلو كان ال�ساعر ل يُقول 

اإل ما هو م�سهوٌد اأو موجوٌد غيُر م�سهوٍد لما كان له كبيُر ف�سٍل.
ا هو موجوٌد ما لي�ض بموجوٍد. ولذا كان اأمُر ال�ّسعِر  ال�ساعُر يخلُق ممَّ
ال�سعرية  ليحقق ب�سوره  ال�ّسعراء  يتفا�سُل فيه  الذي  الخيال  قائًما على 
للمتلقين تخيل ما ل ي�ستطيعون تخيله،  فال�ساعر يتخّيل ما لي�ض بموجود، 
في�سوره ، فيجعُل من المتلقين مقتدرين على تخيل ما خلَقه بخياِله)35(.
وهنا تتحقق البهجة والإدها�ض، واإّل فاأيُّ بهجٍة واأيُّ اإدها�ٍض اإذا كنت 

ت�سّور ِلي ما اأرى.؟!! 
*****

واإذا ما كان عبدالقاهر لم يب�سط لنا القول في تق�ِسيم اأنواِع الجامع 
قد عنيت  »المفتاح«  فاإّن مدر�سة  »الواو«  ب�  و�سلها  المقّوى  المعاني  بين 

بذلك:
ُعني »اأبو يعقوِب ال�ّسكاكّي )ت: 626ه�( اأن الجامع بْين المعاني عند 

المفكرة يكون من ثالِث جهات:
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من جهة العقِل، ومن جهِة الوهِم، ومن جهة الخيال.
اأما الجامع بْين المعاني ِمن جهِة العقِل فاأن يكون بينها اتحاد في 

الت�سور اأو تماثٌل اأو ت�سايف.
ا الجامع بْين المعاني من جهِة الوهِم فاأن يكوَن بْين ت�سورهما  واأمَّ

�سبه تماثٍل اأو ت�ساد، فيحتاُل الوهُم حتى يحيلهما اإلى التماثل.
وكم  للوهِم ِمن حيٍل تروج، فهو ينزُل المت�ساديِن وال�ّسبيهين بهما 
ال�ّسفل،  والُعلّو  والُم�سّبب،  بِب  وال�سَّ والمعلوِل،  العّلة  المت�سايفين:  منزلة 

هِن. والأقلِّ والأكثِر... فيجتهُد في الجمِع بْينهما في الذِّ
واأّما الجامُع بْين المعاني ِمن جهِة الخياِل، فاأن يكوَن بْين ت�سورهما  
تقارٌن في الخيال �َسابق لأ�سباٍب موؤديٍة اإلى ذلك، فاإن جميع ما يثبُت ِفي 
اإلْيِه،  ى  يتاأدَّ ما  َنحِو  على  ِفيه  يثبُت  الخارِج  من  اإلْيِه  ي�سُل  ا  ممَّ الخياِل 

ويتكّرُر َلدْيِه.
مع�سِر  بْين  فيما  واح��دِة  وتيرٍة  على  الأ�سباُب  تكن  َل��ْم  لّما  ولذلك 
وًحا فكْم  وِر في الخيالِت َترتًُّبا وو�سُ الب�سِر اختلفت الحاُل في ثبوِت ال�سُّ
وٍر  وٍر تتعانُق في الخيال، وِهي ِفي اآخَر لي�سْت َتتراَءى، وَكم من �سُ ِمن �سُ

ل تكاُد تُلوُح ِفي الخياِل وِهَي ِفي غيِرِه ناٌر َعَلى َعَلٌم)36(.
 ، البياِن  اأهِل  المعاني في ت�سور  باأحواِل  اكّي ب�سٌر  ال�سكَّ وهذا من 
واأن الذي ي�ستدِعي المعنى اإلى المعنى غيُر منح�سٍر في التوافِق الجن�سّي 
كان  َثمَّ  ومن  وعديدة،  متنوعًة  اأ�سباًبا  ذلك  وراء  من  فاإن  النوعّي،  اأو 
»ل�ساحب علم المعاني ف�سُل احتياٍج في هذا الفنِّ اإِلى الّتنبُِّه لأنواِع هذا 
وُع الخيالّي، فاإنَّ جمَعه على َمجَرى الألِف  ِظ َلها، ل�سّيما النَّ الجامُع والتَّيقُّ
وِر ِخزانة الخياِل، واأّن  والعادِة بح�سِب ما تنعقُد الأ�سباُب في ا�ستيداِع ال�سُّ
وِر و�سوِر«)37(. الأ�سباَب َلَكما ُتَرى على حدٍّ تتبايُن في �ساأِن الجمِع بْين �سُ
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واأهل العلِم بالبيان كما اأّنهم ل يعولون على الجامع العاّم بْين الأ�سياء 
ا  لون على الجامِع البالغ الخفاء، ف�سرُط الجامِع اأن يكوَن خا�سً هم ل ُيعوِّ

واأن يكوَن ظاهًرا)38(.
وا�ستراط الّظهور فيه عندي نظٌر ناقد:

ِبه ال�ّسفور الذي يجعل البياَن لي�ض محاًل لتفا�سل  اأُريد  اإن  هور  الظُّ
اّلتي  و�سيِته،  الأ�سلوب خ�سُ فاإّنه �سُيفقُد هذا  المتلّقين في فقهه وفهِمه 
واِب  اإفهاًما وفهًما، تف�ساًل ل يتاأتَّى لتماِم ال�سَّ اأهل البياِن  بها يتفا�سل 
ِمَن  ًا  فنَّ واأوتوا  البالغة،  ُطِبُعوا على  َقْوٌم  واإلَّ  الُخلَّ�ُض،  الأعراُب  اإلَّ  فيه 

المعرفة في ذوِق الكالِم هم بها اأفراٌد، كما يقول عبدالقاهر.
 ، يدقُّ الُّلطف  ِمن  �سْيٌء  المعاني  بْين  الجامِع  في  يكوَن  اأن  الأعلى 
وليبلُغ ِبه حّد التعمية والإلبا�ِض والإلغاز، فذلك ي�ستهلك المعاني وُيخرج 
اأن يكوَن  فور يخرُج الكالم من  ال�سُّ اأنَّ  البيان عن جن�ِسه ووظيفته. كما 

مناط مفا�سلة.
والواقع البيانّي اأنَّ اإدراَك المعنى الجامع بين المعاني يدقُّ في بع�ِض 
المعنى  هذا  يب�سُر  ل  عبدالقاهر  لتَرى  اإنك  حتى  العاِلي  البياِن  �سوِر 

اعر المرق�ض الأكبر: الجامع في قول ال�سَّ
�لن�صُر ِم�صٌك و�لُ�ُج�ه دنانيٌر و�أطر�ُف �الأكف عنم

ت�سبيه  اأو  الّن�سر  بت�سبيِه  ي�ستفتح  اأن  بين  فرًقا  يَرى  ل  عبُدالقاهر   
�سِق  الوجوِه اأو ت�سبيه الأكف ، لأنَّه ل يَرى في ذلك ما يجعلها على هذا النَّ
ومن ثم لو جعل بدًل من ت�سبيه الوجوه ت�سبيه ال�سعِر اأو العين وما �ساكَل 

ذلك لما كان عند عبِدالقاهِر مّما ي�ستقبح.
 ذلك اأنَّه لم يب�سر العالقَة بين هذه الأ�سياء من جهة، والعالقة بين 

�سِر وانتهاًء بالأكف. ن�سقها ابتداًء بالنَّ
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�سحيٌح  التَّ�سبيِه  ِفي  له  اأثَر  ل  حِو   النَّ هذا  على  ن�سَقها  اأّن  وتقريُره 
ه  ِمن حيُث المعَنى الُجزِئيُّ لكلِّ ت�سبيٍه. ولكْن له اأثٌر بالٌغ في تبييِن غر�سِ

ال�ّسعرّي وتقريِره.
يُقول عبُدالقاهر: »األ ترى اأنَّك اإذا قلَت: زيٌد كالأ�سِد باأ�ًسا، والبحِر 
َبَهاًء، لم يجْب عليك اأن تحفَظ في هِذه  يِف م�ساًء، والبدِر  ُجوًدا، وال�سَّ
ا؟  بل لو بداأَت بالبدِر وت�سبيِهِه به في الُح�سِن،  الت�سبيهاِت ِنظاًما مخ�سو�سً

جاعِة، كان الَمعنى بحاِلِه، وقوُلُه: واأّخرَت ت�سبيَهُه بالأ�سِد ِفي ال�سَّ
�لنَّ�ْصُر ِم�ْصٌك و�ل�ج�ُه دنا         نير و�أْطَر�ُف �الأُكفِّ َعَنْم

اأن تكوَن  عر)39( فاأّما  اإّنما يجُب ُحْفُظ هذا التَّرتيب فيها لأجِل ال�سِّ
يكون  اأن  فيها  وواجبًا  الآية،  في  الُجمل  كتداخِل  متداخلًة،  الجمُل  هذه 
بت ترتيبًا مخ�سو�سًا كان  لها َن�سٌق مخ�سو�ض كالن�سق في الأ�سياِء اإذا ُرتِّ

رة فال«)40(. ٌة مقرَّ ورٌة خا�سّ لمجموعها �سُ
ي�سيُر  ل  م�سٌك«،  »الَن�سُر  ق��وِل��ه:  من  تعِقُله  ال��ذي  »ت��رى  وي��ُق��ول: 
بان�سماِم قوِله: »والوجوُه دنانيُر«، اإليه �سيًئا غيَر الَّذي كان، بل تراه باقًيا 
يلحُقه  ل  َدناِنيُر«،  »والوُجوُه  قوِلِه:  ِمن  تعقُل  ما  تَرى  كذلك  حاِله،  على 

ماِم قوله: و»اأطراُف الأكفِّ َعنم«، اإليه«)41(. تغييٌر بان�سِ
الوجوه... من حيُث  ت�سبيِه  اأثٌر في  �سِر  النَّ ت�سبيِه  لتقديِم  لي�ض  حًقا 
، ولم يقرن بغيِره، لكن اأَو  هو ت�سبيه، فالت�سبيه الأجرُد قائٌم واإن اأفرد كلٌّ

اعِر اأن ُينبَئنا بذلك، ُثم يحّط رحاَله؟ ل يكون. غاية ال�سَّ
�سبيل  على  الثالثِة  هذه  بْين  الجمِع  ِفي  عِر  ال�سِّ ب�سحِر  الإن��ب��اِء  غايُة 
الّترتيِب ل على �سبيِل الَمزج، كما في الت�سبيِه المرّكب القائم في بْيت ب�ّساٍر«.
بيت  في  ال�ّسعريِّ  البياِن  �سحُر  يكمُن  الّن�سِق  وهذا  الجمع  هذا  في 

�ض الأكبِر. المرقِّ
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لي�ض ح�سًنا في تلّقي هذا البيِت اأن تتلقى ت�سبيهه الّن�سر بالم�سك، ثم 
ى ت�سبيَه الوجوه بالدناِنير ثم تتجّرد  د ملقًيا ِبه من خاطرك، ِلَتَتلقَّ تتجرَّ

ى ت�سبيَه اأطراِف الأكفِّ بالَعَنم.  ا من خاطرك، لتتلقَّ ملقًيا به اأي�سً
عِر. ي ال�سِّ ذلك ل يكون في الوفاِء بحقِّ تلقِّ

بت�سبيِه  تثنيِته  ثمَّ  بالم�سِك  الّن�سِر  ت�سبيِه  ِر  بتب�سُّ ي  التَّلقِّ ا�ستفتاُح 
اعَر اإّنما جمع بْين هذه الثالثِة؛  ا ، ذلك اأّن ال�سَّ الوجوِه بالّدنانير مهمٌّ ِجًدّ
احبِة توطًنا في قلِبِه، فطيُب  لأّنها اأموٌر رمزْت اإلى ما حّققت لهِذه ال�سّ
الج�سِد  رائحُة  وُهو  الّن�سَر  لأّن  الُجوانّي،  التكويِن  طيِب  اإَلى  رمٌز  �سِر  النَّ
الج�سِدّي  التَّكوين  في  داخلّي  تفاعٍل  نتاُج  ُهو  اإّنما  بعّية(  )الطَّ الِفطرّية 
احبِة، وَمن كانت رائحة ج�سِدها الفطرية م�سًكا، فاإّنها الغنية َعن  لل�سَّ
اأن ت�ستمّد من خارجها ما يجعلها اأهال لأن يقبَل علي، وهو ناظٌر في هذا 

اإلى قوِل امرئ القي�ض:
�ألم ترياني كلما جئت طارقاً          وجدت بها طيباً و�إن لم تطيب

ومنه قول البعيث:
�إذ� هَي ز�رْت بعَد �صحٍط مَن �لنََّ�ى      و�َصى ن�صُرها ال م�صُكها وعبيُرها

وهذا ما لفت اإلْيه المتنبّي حين قال:
�لطيُب �أنَت �إِذ� �أ�صاَبَك ِطيُبه      و�لماَء �أنَت �إِذ� �ْغَت�صلَت �لغا�ِصُل)42(

ق  ال�ستهالل بقوله »الن�سُر م�سكى ُيبنى علْيه ما بعده، لأّنه اإذا ماتحقَّ
هذا الإنباُء في قلِب المتلّقي كان ذلك اأدَعى اإلى اأن ُيح�سَن تلّقي مايردُفه، 
جال - لكثرة  حبة، ومن ثّم ندَب للرِّ فطيُب الّن�سِر هو راأ�ُض الأمر في ال�سُ
ما يعتريهم من تغييِر روائِح اأج�ساِدهم اأن يكوَن لهم من التطيِب ن�سيٌب 
طيُب  احبِة  ال�سَّ ُح�سن  من  يلقاك  ما  واأول  اللقيا،  عند  ل�سّيما  واف��ٌر، 
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ن�سِرها لأّن هذا ُيدرك من بعيٍد، فاإذا ما اقتربَت تجّلى له ما في وجِهها 
نانيِر ل يرمى ِبه اإلى ال�ستدارة اأو اللون  من الُح�سن ، وت�سبيه الوجوه بالدَّ
نانيِر من بهجٍة  فاُء والإ�سراُق ، ثم ما يُقوم في القلِب من روؤية الدَّ بل ال�سّ
حًبا  �لــَمــاَل  {َوُتحب�ن  والمال،  هِب  الذَّ مع  النف�ِض  �ساأُن  فذلك  واأن�ٍض، 
ا} ]الفجر: 20[ {َو�إِنَُّه ِلُحبِّ �ْلَخْيِر َل�َصِديٌد} ]العاديات: 8[ وهنا يزداُد  جًمّ
الإقباُل، ثم ياأتي الأمُر الأعلى : ت�سبيه اأطراِف الأكِف بالعنم، في اأمرين 
الطراوة، واللون، وهما معا رمُز الأنوثة والحداثة، فالَعنم طرّي الَملم�ض  
فيها من  ماء  الدِّ رمُز جرياِن  الأط��راِف  في  الُحمرُة  اّللون، وهذه  اأحمُر 
اأَمٌر  اأكفها، كال، بل ذلك  وفرة �سباِبها، فهي ل ت�سع ما َي�سبغ اأطراف 
ِفطرّي. واإدراك ذلك منها ل يكوُن اإل بالقرِب منها ومالم�ستها، وهكذا 
تت�ساعُد اّللقيا، وينُمو التلّقي ِلح�سنها. وكّل ذلك ل يكوُن اإذا ما اأفردنا 
الكّف،  اأط��راِف  بت�سبيِه  فَبداأنا  اآخر  نحو  على  َن�سقناها  اأو  ت�سبيٍه،  كّل 

وانتهينا مثال بت�سبيه الوجوه.
اأخرى جدُّ لطيٍف، وهذا هو  المعنى الجامع من جهٍة والّنا�سق من 

واِل. الذي يكوُن له الو�سُل كريَم العطاء وفيَر النَّ
يُقول عبدالحميد الفراهّي )ت: 1349ه�( في مبحث »الترتيب« من 

»باب في بيان اأ�سول عامة للبالغة«:
اأمٌر  ي�سُلح  ل  اأنَّه  وكما  و�سحَره،  الُح�سن  �سرَّ  التَّرتيب  في  اأّن  »كما 
والحكم  قيقة  الدَّ المعاني  من  فكم  جّمٌة،  دللٌت  فيها  فكذلك  به،  اإّل 

الغام�سة م�ستودٌع فيه...
ا�ض حّتى المجتهدين  وتزداُد اأهمية التَّرتيب عندنا اإذا راأينا غفلَة النَّ
عنهما ول ت�ستبعد الغفلة عند هذه الطائفة،  فاإنهم ذهبوا مذهب تدقيق 
اأّن  ولّما  الب�سر.  ت�سييَق  واعتادوا  المرّكب،  تحليل  في  فوقعوا   ، النَّظر 
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�سّر الترتيب ل يظهُر اإّل اإذا و�سعت نظرك وراأيَت ال�ّسْيَء مع اأطراِفه وما 
ا�ض عن اإدراك  حوله، ثم قابلت بع�سها ببع�ض، فكان المحّللون اأبعد النَّ

دللت الّترتيب، وهذه غلبة عادة التحليل على عادة التركيب...
ذكر �ساحب اأ�سرار البالغة اأن قول المرّق�ض: 

�لن�صر م�صٌك و�ل�ج�د دنا نيٌر و�أطر�ف �الأكف عنم
لي�ض فيه ترتيٌب.

مثل  عنه  غفل  كيف  لتعلم  ال�سفات  ه��ذه  ترتيب  اإل��ى  ونوجهك   
الجرجاني فتعلم دّقة هذا الم�سلك ورفعَة محله، ول ت�ستبعد خفاء نظام 

القراآن عن جمهور المف�سرين.
�سَر اأوًل؛ لأنَّك تجُده عن ظهِر الغيِب، ثمَّ  اعَر ذكر النَّ فاعلم اأنَّ ال�سَّ
ولم�سَت  اقتربَت  اإذا  ثمَّ  الُم�ساهدِة،  عنَد  تجُده  لما  الوجوِه  ُح�سَن  ذكَر 
الأكّف وجدت نعومتها. فلو لم يكْن هّمهم مق�سورًا على الت�سبيه واأنواعه 

لم يخف عليهم وجه التَّرتيب«)43(.
الفراهيُّ كما ترى نظر اإلى اأنَّ الترتيَب جاء وفًقا لم�سافات الإدراك، 
فالأ�سرع اإدراكًا قدم على ما بعده في الإدراك. وهذا ح�سن ، فاإذا اأ�سفت 
ي الجمَع والتَّرتيب اإّنما هو  اإليه ما لفُتك اإليه تبيَّن لك اأنَّ المعنى المقت�سِ

َفِتيُّ الأثِر والقت�ساِء.
ا لم يلتفت اإلى ما قام من جامٍع لطيف فيما نقله  وعبُدالقاهر اأي�سً
من قوِل للجاحظ )ت: 255ه�(، ونعته باأّنه لم يقم فيه ما يقت�سي ن�سق 

م واأّخر لما فقد البيان بالغته. جمِله ونظمها على هذا النحو بل لو قدَّ
ْرَتُه  تدبَّ اإِذا  َتعلُم  اأنَت  ما  الكالم  ِمن  اأنَّ  »واعلْم  عبدالقاهر:  يُقول 
اأْن لم يحتْج وا�سُعه اإِلى فْكٍر وروّيٍة حتى انتَظَم، بل ترى �سبيَله في �سمِّ 
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اإِلى لآلئ فخَرَطها في �سلك، ل يبغي  َمْن عمَد  اإِلى بع�ٍض، �سبيَل  ه  بع�سِ
ها على بع�ٍض، ل  َد اأ�سياَء بع�سُ َق، وكَمْن َن�سَ اأكثر من اأن َيْمنَعها من التفرُّ
ده ذلَك اأن تجيء له منه هيئٌة اأو �سورٌة، بل لي�ض اإلَّ اأْن تكوَن  ُيريد في َن�سَ
َنَع  مجموعًة في راأْي العيِن. وذلك اإِذا كان معناك، معنى ل تحتاج اأن َت�سْ

فيه �سيئًا غيَر اأْن َتْعِطَف لَفظًا َعَلى مثلِه، كقوِل الجاحظ:
»جّنَبَك �هلُل �ل�صبهَة

 وع�َصَمَك مَن �لَحْيرة
ْدق �َصَبباً وجَعَل بينَك وبيَن �لمعرفِة َن�َصباً، وبيَن �ل�صِّ

َت وحبََّب �إِليك �لتثبُّ
وَزيَّن في عينَك �الإن�صاَف

و�أذ�َقَك حالوَة �لتَّق�ى، 
و�أ�ْصَعَر قلَبَك عزَّ �لحِق، 

و�أْوَدَع �صْدَرَك بْرد �ليقيِن، 
وطرَد عنك ُذلَّ �لياأ�ِض،

لَّة، وما في �لجهل من �لِقلَّة«)44(. َفَك ما في �لباطِل مَن �لذَّ وعرَّ
عبُدالقاهر  يَر  ولم  دعائه،  في  الجاحُظ  ن�سقها  جمل  ع�سُر  هذه 
اأوجب  َثّم ما  �سق ما اقت�ساه من المعنى، لي�ض  النَّ في ترتيِبها على هذا 
البتداء بما بداأ ِبه الجاحظ في ابتهاِله، والتثنية بما ثّنى.... والختم بما 
مت اأو اأخرت. فلكّل  ختم، وذهب اإلى اأّنك ل�ست بالفاقد �سيًئا اإن اأنت قدَّ
جملة ا�ستقاللها في الإفادة، وتقديمها اأو تاأخيرها لن ينتج عنه اأثٌر في 

ما ت�نبُئ به.
ُب علْيه اأّن عطف الثانية على الأولى لي�ض له مقت�ٍض �سوى  وهذا يترتَّ
الّرغبة في الإنباء بكٍل على ا�ستقالٍل   ولي�ض الذي يراد الإنباُء ِبه متخلٌق 

من الأولى والثانية من جهة ومن عطف الثانية على الأولى من اأخرى.
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وبذلك دّلنا عبد القاهر على اأنَّه ل يب�سُر فيما بْين هذه الجمِل في 
ي عطف الثانية على الأولى والثالثة  مقال الجاحظ جامًعا اأو معنى يقت�سِ

على الثانية.....
البياِن  اأهِل  ل�ساِن  في  الّدعاِء  فنُّ  يقت�سيه  ما  ا�ستح�سرنا  اأنّنا  ولو 
العاِلي من اأن تن�سق المطلوبات بح�سِب اأهميتها لدى المبتهِل، وبح�سِب 
اأح�سّنا الّظن بمثل الجاحِظ، لكان  اإلى ما ي�ستجدي  ثم  عظيم افتقاره 
�ض، ولنقّلَب الأمَر على وجوه ، ثم نديَم  َث لنتفرَّ لنا ما يحمُلنا على اأن نتلبَّ

ق، ومن اأدام الّطرَق فتَح له. الطرَّ
1349ه�(  عبدالقاهر لم يفعل ، ولكن عبد الحميد الفراهيِّ  )ت: 
ى هذا الجمع من جهٍة  وهذا الن�سق  فعل: اأبان لنا عن المعنى الَّذي  اقت�سَ
ِمن اأُخَرى ، واأنَّ هذا المعنى متمثٌل في ترتيِب منازِل العلم والتلّقي، واأنَّ 
الجاحَظ قد بداأ بما يبنى علْيه لحُقه، في هذه المنازل، وهذا ب�سٌر من 
اأن يبادَر  الِعلَم وما َيجُب  الجاحظ بما يكوُن علْيه حاُل المرِء في تلقيه 
اإليه في التخّلي عن العوائِق وما يجُب اأن يبادَر اإلْيِه ِفي التَّحّلي بالعوامِل 
الُمحّققة لح�سن الّتلّقي وتوطِنه ور�ُسوخه،  وكان من الفراهّي ب�سٌر بما 
اأقام علْيه الجاحُظ بيانه، فقال: »فاإن َمَررَت على �سطِح هذا الكالِم َلم 

تَر فيه نظمًا، ولكنَّ هذه الفقراِت لها غوٌر، وهناك يظهُر ُح�سُن ترتيِبه.
اأّي  يدري  ل  متحّيرًا،  المرَء  فتغادُر  البلّية،  اأّول  ال�ّسبهة  اأّن  فاعلم 
اإلى  فهدي  اإليها،  مال  المعرفة  اإلى  �سبٌب  له  كان  فاإن  يرّجح،  الأمرين 
دِق، وحينئٍذ يحتاُج اإلى التثّبت عليه، ثم التثبُت يعوُد تع�سفًا اإذا نبذ  ال�سّ
الإن�ساَف ، فيجمد على ما عرف، ول ي�سعُد اإلى ما هو اأرفع منه ، فاإن 
العلم فهذه  اأ�سباُب  له  اإليه، وهاهنا كملت  زّين في عينه الإن�ساف تاق 

�ستُّ منازل في العلم.
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ثّم لبّد من العمل بما علم واإل ف�سد راأيه، فيو�سك اأن يرى الباطَل 
حقًا. وبذا علمت �سّدة حاجتنا اإلى تهذيب اأخالِقنا لأجل اإ�سابِة الراأي، 

فمن الأول احتاج المْرُء اإلى مَدِد التَّقَوى ، فاإّنها منبُع فعِل الخيِر.
ّر فاإذا نبذ  والمّتِقي في هذه الّداِر الفانية ربما ابُتلي بالبوؤ�ض وال�سُ
على  �سبَر  ف��اإْن  الجمهوُر،  وا�ستهاَنُه  النا�ض  فّنده  بالتقوى  وقنع  الدنيا 
اأْن ي�سعَر بذلِّ الباطل وعّز الحق،  اإل  ال�سّر، فكيف ي�سبُر على المهانة 
فيكرم نف�سه ويهون في عينه جاُه الأ�سرار ؛ ليقيِنه الثابت بفالح الُمتقين، 
فبهذا العزِّ الذي اأُ�سِرب قلُبه طرَد عنه ذّلة الياأ�ض ولو هجمت ال�سدائُد 
وَبُعد عنه الوعُد الإلهي  فحينئذ يرى الباطَل عين الذّلة ، ويرى الجهَل 

عيَن الفقِر.
فانظر كيف جمَع �أ�صباَب �لعلم و�لعمِل

وجعل �صّتًة للعلم و�صتًة للعمل 
العّز  اإلى  الّنف�ض  رغبة  اأفعالنا  مالك  اأّن  بذكر  الكالم  ختَم  وكيف 
غبة �سلطانًا على اأفعالنا ، فذكر  والغنى ولكنه علم اأنَّ النُّْفرة اأقوى من الرَّ

الذّلة والفقر.
فما اأدّق نظره حين بداأ  بال�سبهة وختَم بالمعرفة الغام�سة التي هي 

م�سدر الإرادات«)45(.
ي باأل ينِفي المرُء وجود ما ليرى،  وهذا يهدينا اإلى اأّن الحكمة  تق�سِ
فلعّله موجود وَثمَّ ما ُيعيُقه هو عن روؤيِته ، فالأعلى اأن ين�سب الأمَر اإلْيه 
ُمبدًيا اأّنه هو ل يرى فيه جامًعا ، ليدع الأمَر اإلى َمن له اقتداٌر على اأن 

ف�ِض . يَرى، والتقليُد في هذا عقوٌق بالنَّ

*****
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ا يجُب اأن نكوَن مْنه على ذكٍر اأّن العقَل البالغّي ل يعمل اإل فيما  وممَّ
كان فيه مناٌط لالختيار ، فما كان واجًبا اأو ُممتِنًعا عقاًل اأو لغًة، فاإّنه ل 
وا�ستدراك  نعة  وال�سّ الختياُر  حيُث  اإل  ف�سيلة  تكوُن  ل  لأّنه  فيه،  يعمُل 
�سواٍب جمالّي كما م�سى ذكُره ، ومن ثمَّ  كان الف�سل البالغي ، ل يعني 

عدَم العطف مطلًقا ، فلي�ض كلُّ ما لم ُيعطف ي�سمى ف�سال بالغيًّا.   
الف�سل )م�سطلًحا بالغيًّا( ل يقال اإل فيما كان يمكن عطفه لغة 
)نحًوا( ولكنه لم يعطْف لمقت�ٍض اأقت�سى ترك ذلك العطف مع اإمكاِنه 
ى  ا اإذا كان الّثاني ل يمكُن عطفه لغة اأو عقال، فال ي�سمَّ لغة، وعقاًل)46( اأمَّ

هذا ف�سال بالغًيا)47(.
ن�سبِة  حيُث  من  خبرّية  واأخ��رى  اإن�سائّيٍة  جملة  بين  النَّظُر  وكذلك 
ى ف�سال بالغيًّا، لأنَّ  الكالم ، ترُك العطِف بينهما بهذا العتباِر ل ُي�سمَّ

المانع لغوّي ، ولي�ض ترُك العطِف هنا لمقت�ض بيانّي.  
وعلى ذلك يتحّرر لديك اأنَّ الف�سَل البالغي هو ترك عطف مايمكن 
عطفه لغة وعقال، لمقت�ٍض اقت�سى ترك ذلك العطف الُممكن لغة وعقال.
ا هو العطُف لمقت�ٍض غير لغوي اأو عقلي ، بل لمقت�ٍض  والو�سل اأي�سً

معنوّي . اأي يرجع اإلى معنى الكالم وق�سد الإخباِر ِبه. 
ا يعِر�ُض له بع�ُض اأهُل العلم ببالغِة  وبهذا يتبّين لك اأنَّ غيَر قليٍل ممَّ
بالغيًّا. م�سطلًحا  والو�سِل  الف�سِل  قبيل  من  لي�ض  وطالِبه   العربّيِة 

*****
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مر�جعات في مناطات تالِقي �لجمل وم�قعها من  �لف�صل و�ل��صِل:
ا اأن يكون بينها  اإذا ما نظرنا ِفي اأنماط  تالقي الجمل راأينا اأّنها اإمَّ
رٌب ِمن المقاربة ، ومناطات المقاربة حينئٍذ اإما  �سرٌب من التفاِق اأو �سَ
اأو  القول  الذي هو محلَّ  المو�سوع  اأو  المعنى  اأو لزم  المعنى،  اأو  اّللفظ 

الغر�ض الذي هو ماأّم القول ومحّجه.  
قد يتطابق لفظا الجملتين فمن اأهِل العلم من يرى اأّنه لبدَّ اأن يكون 
مع ذِلَك �سْيٌء ِمن الّتغايُر فيما وراء التَّطابِق اللفظّي اإّما في المعَنى اأو 

لزِمه اأو مو�سوِعه اأو مق�سِده.
بالٍغ  اأثر  وِلمق�سده من  وِلمجراه  القول  وِلمخرِج  لل�ّسياِق  لما  وذلك 
لفوائد  والتذّوق  الفهم  بمفاتح  اإم�ساٌك  هو  بذلك  والإم�ساك  ذلك.  ِفي 
ا التطابق التَّام بين الجملتين اأو  ومحا�سن القول على تعّددها وتنوعها. اأمَّ
الكالمين في كلِّ ذلك، فاإّنهم يذهبون اإلى اأّنه ل يكوُن في الكالِم العاِلي 
البديع، ف�ساًل عن الكالِم العاِلي المعجز، فهم ل يَرْوَن تكراًرا قائًما من 
تطابٍق تاٍم بين كّل مكوناِت الكالم و�سياقاِته، واإذا ما اختلف �سْيٌء من 
ذلك كان لبّد من اختالف فيما يحِمله، وحينئٍذ ل يكوُن َثمَّ تكراٌر تاٌم ، 
بل ذلك ِمن قبيل »الّت�سريِف البياني«)48( وُمجّرد تغّيِر �سْيٍء من ال�ّسياِق 

ف البيانّي. المقالّي اأو المقامّي يحقٌق هذا التَّ�سرُّ
واإذا ما كان بْين الكالمين مقاربٌة )وكّل مقاربٍة تحمُل مغايرًة( في 
مجاٍل من المجالت الِتي اأ�سرُت اإليها ، فاإّن مخرَج الكالم ومجراه وماأّمه 

ي با�سطفاِء الو�سِل عطفا اأو الف�سل بتركه:  هو الذي يق�سِ
اإْن كان الق�سُد اإلى  اإبراِز جانب المقاربة ، فترك  العطف )الف�سل(
هو الم�سلُك. واإْن كان الق�سُد اإَِلى اإبراِز جانِب الُمغايرة فالعطف بالواو 
)الو�سل( ُهو الم�سلُك.، ومن َثمَّ لن تجَد قاعدًة كلية لزمًة لزب�ًة، لُيعدُل 
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عنها في هذا الباب ، بل وفي �سائِر اأبواِب البالغِة. فكن على ذكر َفِتّي 
دائٍم من هذا. 

وفي �سوء ذلك يتاأتَّى لنا فقه العطف بالواو حين يكون بْين الجملتين 
فهذا  تغايٍر،  من  الجملتين  بْين  ما  اإلى  حينئٍذ  فالق�سد  ظاهر،  تقارٌب 
المعنى الزائد في الجملِة المعطوفة على ما في الجملة المعطوِف عليها 
ى بحاجٍة بالغٍة اإلى  هو محلُّ عنايٍة، ولفٍت اإلْيه لأهميته ،وهنا يكوُن المتلقِّ
ى العنايَة بهذا العن�سَر الفارق بْين معنى الجملتين.  َر ما اقت�سَ اأَْن َيتب�سّ

فالعدوُل في هذا من دقائق العلم في هذا الباب.
*****

نقد مذهب �لبالغيين في �ص�ر �لف�صل:
وٍر : البالغيون جعلوا الف�سل) ترك العطف بالواو ( اأربع �سُ

ورتان لأمر يرجع اإلى تحقق عالقة المعاني ببع�سها، �سُ
و�سورة لأمر يرجع اإلى اأحد اأمرين:

الأول: اختالف الن�سبة الكالمية.
والآخر: خالء الكالم من الجامع الخا�ض بْين المعاني.

امع من اأن يفهم غير المراد. ورة لأمر يرجع اإلى وقاية ال�سَّ و�سُ
ال�سورتان الأوليان هما ما �ُسميا بكمال الت�ساِل و�سبهه )ال�ستئناف 

البياني(.
وال�سورة الثالثة هي التي ُت�سّمى كمال النقطاع.

ورة الرابعُة هي التي ُت�سّمى �سبه كمال النقطاع. وال�سُ
ال�سورة  ا  اأمَّ فيهما.  بالنظر  هنا  الآن  اأُعنى  ل  الأوليان  ورتان  ال�سُ

الثالثة التي �ُسميت بكمال النقطاع ، فهي محّل مراجعة ناقدة:
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الكالمية  الن�سبة  اختالِف  اإلى  اإّما  النقطاع عندهم مرجعه  كمال 
خبًرا و اإن�ساًء، واإّما اإلى خالء الكالم من الجامع الخا�ّض بْين المعاني. 

كمال النقطاع لختالِف الن�سبِة الكالمية خبًرا واإن�ساًء بين جملتين 
ُم�ستمال على  المقاُم  يكون  »اأن ل  الإع��راِب على  لالأولى محّل من  لي�ض 
فاإن  عك�سه،  اأو  الخبر،  معنى  لب  الطَّ ت�سمين  من  الختالف  يزيُل  ما 
المقام اإذا ا�ستمَل عليه لم يبَق بين الجملتين كمال النقطاع لزوال ذلك 
ُرُهْم  َدَقًة ُتَطهِّ الختالف«)49( كما في قوِله تعالى: {ُخْذ ِمْن �أَْمَ��ِلِهْم �صَ
َعِليٌم}  �َصِميٌع  َو�هلّلُ  ُهْم  لَّ �َصَكٌن  اَلَتَك  �إِنَّ �صَ َعلَْيِهْم  لِّ  َو�صَ ِبَها  يِهم  َوُتَزكِّ

]التوبة: 103[.

ُهْم} على قوله �ُسبَحاَنه  اَلَتَك �َصَكٌن لَّ لم يعطف قوله تعالى {�إِنَّ �صَ
والأُخرى  ومعًنى.  لفًظا  اإن�ساٌء  الأُولى  اأن  من  َعلَْيِهْم}  لِّ  {َو�صَ وَتَعاَلى: 

خبرّيٌة لفًظا ومعنى ، ول يعطُف خبٌر على اإن�ساٍء عندهم.
اأّنه الِعلة الوحيدُة  اختالف الُجملتين ِفي الن�سبة الكالمية ل ُي�سّلم 
اإلى  يرجُع  ل  فذلك  الّراِجَحُة،  اأْو  ئي�سة،  الرَّ العلَّة  ول  بل  هنا،  للف�سِل 
كلُّ  فيه  يت�ساوى  لغويٌّ  اأمٌر  الختالُف  فهذا  واأن�َساُبها  المعاني،  عالقات 

اإن�ساٍء وخبٍر اأيًّا كان ما يحمُله الإن�ساُء واأيًّا كان ما يحمله الخبُر،.
ه اإلى عالقاِت المعاني في الأ�سِل ، وما ِبه تتنوع ،  والف�سُل اأمٌر مردُّ

ولي�ض اإلى ال�سور التي تحمُل تلك المعاِني.
اأ�سلوب الإن�ساء في  اإلى عالقة المعنى الذي يحمله  واإذا ما نظرت 
الخبِر  اأ�سلوب  اّلذي يحمُله  بالمعَنى  َجلَّ َجالُلُه: {َو�صّل علْيهم}  قوِله 
ُهْم} راأيت اأن العالقة بينهما  اَلَتَك �َصَكٌن لَّ : {�إِنَّ �صَ في قوِله  َعزَّ َوَجلَّ
النقطاع،  كمال  ولي�ض  الت�سال(  كمال  )�سبه  البياني  ال�ستئناف  هي 
فلي�ض معنى الأولى بمنقطع البتَّة عن معنى الأخرى، بل هما على ات�ساٍل 
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علْيهم}  {َو�صّل  تعالى:  فقوُله  خارجّي.  عاطف  عن  معه  ا�ستغنيا  بالغ 
في �سياِقه يثير في النف�ِض ت�ساوؤًل ل يهداأُ، فهو �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى  لّما قال 
ُرُهْم  َدَقًة ُتَطهِّ لر�سوله - �سلى اهلل عليه و�سلم - {ُخْذ ِمْن �أَْمَ��ِلِهْم �صَ
لِّ َعلَْيِهْم}  ت�ساءلت النف�ض : لم ياأمُر بال�سالة عليهم  يِهم ِبَها َو�صَ َوُتَزكِّ
)الدعاء لهم( حين يوؤدون فري�سة الزكاة وهي من بعد فري�سة ال�سالة؟ 

اأما كان الأولى بهذا الدعاء اأداء فري�سة ال�سالة التي تركها كفٌر؟
النف�ُض هنا بحاجٍة اإلى اأْن ياأتيها البيان عن �سبب هذا الأمر في هذا 

ُهْم})50(. اَلَتَك �َصَكٌن لَّ المقام. فياأتي قوله َعزَّ َوَجلَّ : {�إِنَّ �صَ
الّدعاء لهم حين توؤخذ منهم الزكاة فيه ت�سكين للنف�ِض ، فاإن مفارقة 
المال لها �سبيه بمفارقة الروح ، فالمال والروح من اأ�سدُّ ما يحر�ُض عليه 

�َن �ْلَماَل ُحّباً َجّماً} ]الفجر: 20[. الإن�سان: {َوُتِحبُّ
كتاب  في  وم�سلم  »ال��رق��اق«  كتاِب  في  البخاري  ال�سيخان؛  وروى 
 ِ اهللَّ َر�ُسوَل  نَّ  اأَ َماِلٍك  ْبُن  اأََن�ُض  َعن  ِحيحهما  �سَ من  ب�سندهما  »الزكاة« 
-�سلى اهلل عليه و�سلم - َقاَل: »َلْ� �أَنَّ اِلْبِن �آَدَم َو�ِدًيا ِمْن َذَهٍب �أََحبَّ �أَْن 
ُ َعلَى َمْن َتاَب«  َر�ُب، َوَيُت�ُب �هللَّ َيُك�َن َلُه َو�ِدَياِن ، َوَلْن َيْمالأَ َفاُه �إِالَّ �لتُّ

]الن�ض للبخارّي[.  

فكاأّنه لما قال تعالى: {و�صّل علْيهم} ت�ساءلت النف�ض: ولم؟ فقال 
التَك �صكٌن لهم} فالنف�ُض حين ت�سمع دعاء  وَتَعاَلى : {�إّن �صَ �ُسبَحاَنه 
َت�سِليًما كِثيًرا بالبركة  حِبِه و�َسّلَم  اآِلِه َو�سَ َعَلْيه وَعَلى  ّلى اهلل  الر�سول  �سَ
لمن اأخرج �سدقة اطم�اأنت واأيقنت اأن ما خرج عنها عائد اأ�سعافه اإلْيها، 
النف�َض  العطف(  )ترك  الف�سل  يثّقف  كذلك  والبذل.  الإخ��راج  فتع�سق 
الإن�سانية، ويحملها اإلى ما فيه عّزها و�سكينتها. ومثل هذا اأولى بالعقِل 
البالغي اللتفاُت اإليه في الفهم عن اهلل، �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى، اأما اأن نقول 
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ُثم  والمعنى  اللفظ  في  واإن�ساًء  خبًرا  الجملتين  لختالف  بينهما  ف�سل 
ي ، فذلك ل يليُق ؛ لأّنه ل يكون  البتََّة متالئًما مع حال بالغِة الف�سِل  َنم�سِ
فاتحة  في  عبُدالقاهر  وفهًما  اإفهاًما  �ساأنها  علو  في  قال  التي  والو�سِل 

الباب ما قال .
*****

�آَمُن��ْ  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ {َيا  وَتَعاَلى:  �ُسبَحاَنه  اهلل  قول  ا  اأي�سً هذا  ومن 
�أَالَّ  َعلَى  َقْ�ٍم  �َصَناآُن  َيْجِرَمنَُّكْم  َواَل  ِباْلِق�ْصِط  �ُصَهَد�ء   ِ هلِلّ �ِميَن  َق�َّ ُك�ُن��ْ 
َتْعِدُل��ْ �ْعِدُل��ْ ُهَ� �أَْقَرُب ِللتَّْقَ�ى َو�تَُّق��ْ �هلّلَ �إِنَّ �هلّلَ َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُل�َن} 

]المائدة: 8[.

اإّن �سرَّ  وًل ،فاإن قلنا  �أقرب للتق�ى} مف�سُ جاء قوله تعالى: {ه� 
في  للتَّقَ�ى}  �أقــَرُب  الجملتين {�أعدل��} و{ُهَ�  اختالف  هو  الف�سل 
الّن�سبِة الخبرّية كان نظًرا اإلى اأمٍر خارِج عن عالقاِت المعاني وتوالِدها، 
بْينما القوُل باأَّن قوَله تعالى {ُهَ� �أَقُرُب ِللّتقَ�ى} م�ستاأنٌف بيانّي ُيجيُب 
حّد  بغ�سه  بلغ  من  َمع  بالعدِل  الأم��ِر  عنَد  الّنف�ِض  في  يُثوُر  ت�ساوؤٍل  عن 
ال�سناآن: ِلَم نعِدل َمعه، وهو الذي ما عدَل معنا، فكان منه ما كان؟ فياأتي 
النف�َض مما هو معتمٌل فيها،  �أقــرُب للتق�ى} في�سِفي  قوُله تعالى {ه� 
ورٍة من  لم في اأّي �سُ ويبيُن لها اأّن حّقها اأّن تجعَل في �سياٍج من اّتقاِء الظُّ
وِره. فاإذا كان هذا اأدَب الإ�سالِم مع من اجتهد في المعاداة ، فكيف  �سُ
ه لنا  وعداوؤه حّد ال�سناآن ، بْل كيف اأدُبه َمع َمن  باأدِبه َمع َمن لم يبلْغ بغ�سُ

َلم يُكْن ِمنُه عداٌء، بل كيف اأدُبه َمع َمن كان ِمنه الُوّد والإح�ساُن ؟
كذلك يفعُل بناُء الكالِم عَلى ال�ستئناِف البيانّي .

اإنَّ مراعاُة حاِل الّنف�ِض حين ت�سمع هذا الأمر {�عدل��}، والّتحاور 
معها فيه ب�سٌر بحركِة المعاِني في النفو�ِض، واحتراٌم لم�ساعِر المتلّقين، 
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امع اأن يكوَن على قدِر  ي في بناء البياِن  ِفيه حفٌز لل�سَّ والعتداد بالمتلقِّ
ي. ه ِمن ُح�سن التَّلقِّ ماُظّن ِبه من الخيِر ، فيمنُح البياَن حقَّ

 اإنَّ ح�سوَر الُمتلّقي ِفي بناِء البياِن اأمٌر ظاهر في ال�ّسنة البيانّية في 
بياِن الوحِي ُقراآًنا و�سنًة. ولذا كثَر الحذُف والإ�سماُر في بياِن الوحي، بل 
الكالِم  بناَء  اأنَّ  وغيُر خفّي  الإيجاز،  البالغَة  اأنَّ  اإلى  تذهُب  العربيَة  اإّن 
ل  تكِريِمه  من  �سرٌب  وذلك  ي،  بالُمتلقِّ اعتداٍد  عظيُم  فيه  الإيجاز  على 

َيخَفى.
قول  الكالمية  الن�سبة  في  النقطاع  لكمال  الف�سل  من  يعدُّ  ا  وممَّ

ال�ساعر:
فًعا، ول� ِمن كفِّ و�لدة       ما قال ربك �أن ي�صتعبَد �ل�لُد ال تر�َض �صَ

وال�سياُق  خبر،  اأنَّه  من  �ِسياِقه،  عن  رب��ك...«  قال  »ما  قوله:  ف�سّل 
نهي، ول يعطف عندهم خبٌر على نهي عند جمهرة البالغيين .ولكنك 
اأنه  راأيت  والدة«  ِمن كفِّ  ولو  فًعا،  �سَ تر�َض  »ل  قوِله:  ما نظرت في  اإذا 
ا�ستح�سار ما لالأم  ت�ساوؤل، عند  النف�ِض  يثير في  اأن  ُيمكن  يحمُل معًنى 
من عظيم الِبرِّ  ِبها  والطاعِة َلها والّر�سوان بكلِّ الذي تاأتي، ول �ِسّيما اأّنه 
ى  ب�سفعها وهي التي  ر عنها ِبقوِله »والدة«. فتت�ساءُل: كيف ل نر�سَ عبَّ
الجنة تحت َقدميها، وهي َمن هي؟ فياأتي قوله: »ما قال ربُّك اأن ي�ستعبَد 

الولُد« في�سفي هذا القلق ، وُيِجيُب َعْن هذا الت�ساوؤل)51(.
طر الأول والثاني من البيت هو ال�ستئناُف  هاب اإلى اأنَّ بين ال�سَّ الذَّ
فاذ  ة النَّ ل من قوَّ طر الأوَّ البياني هو الأعلى ؛ لأنَّه مبني على ما في ال�سَّ
ي والنفعال،  تها للتلقِّ ف�ِض، وقابليَّ ف�ِض الم�ستقبلة، وحيويَّة هذه النَّ في النَّ
طر الثاني على ُمعالجة ما ثار فيها، وهذا �سرٌب من الِحجاج  وقدرة ال�سَّ

عري الفاعل  جّد كريٍم الَجدا. ال�سِّ



مراجعات ناقدة في موقف البالغيني من عالقات املعاني فصالً ووصالً

20
15

ل 
يـ

بر
- إ

هـ 
14

36
ب 

جـ
، ر

 4
0 

دد
لع

ا

62

جـــــذور

هاِب في مثل هذا اإَلى اأّن الف�سَل  ة للذَّ ومْن هنا ندرُك القيمة البالغيَّ
يرورُة  ي البياِن. فال�سَّ لال�ستئناِف البيانيِّ األيُق بحاِل العقِل الَبالغيِّ ِفي تلقِّ

اإلْيه اأجَدى واأ�سَمى. 

*****
والبالغيون ي�ست�سهدون في هذا بقوِل ال�ّساعر:

َوَقاَل َر�ِئُدهم: �أْر�ُص��. ُنَز�ِوُلَها      وكل َحْتِف �مِرِئ يْجِري بمقد�ِر
ْهر من كـدٍّ و�أ�صـــــــفاِر ا نم�ُت كر�مـــاً �أَو َنفــــ�ز بَها       ف��حد �لدَّ �إِمَّ

ل  الرفع  رواي��ة  على  )نزاوُلها(  قوله  ف�سل  اأن��ه  اإل��ى  يذهبون  فهم 
الجزم عن قوِله )اأر�سوا( لما بينهما من اختالف في الّن�سبة الكالمية 
ال�ستئناِف  ب��اِب  من  جعلوه  اأنَّهم  ولو  المعنى.  حيُث  من  واإن�ساًء  خبًرا 
البيانّي لكان اأعلى واأليَق بالّنظِر في عالقاِت المعاني، ول�سّيما اأنَّه قال 
بعُد: »وكلُّ َحْتِف امِرِئ يْجِري بمقداِر« فهذا يوؤّيد اأنَّ قوَله )اأر�ُسوا( اأثاَر 
في نفو�ِسهم ت�ساوؤل، ولذا من الِحكمة اأْن قال لهم: »كّل َحْتِف امِرِئ يْجِري 

بمقداِر«.

*****
ا  قول ال�ساعر قول اليزيدي: ومن هذا اأي�سً

ــُه       �أَْلَقاُه من ُزْهٍد َعلى غاِربي َمّلـَْكـُتــُه حـــَْبــــــــــــلي ولــــكـنَّ
وقاَل �إِّني في �لَه�ىكاِذٌب       �ْنـَتـَقـــــــَم �هلل من �لكـــــــــاذب

الّدعاء،  اأراَد  ه  لأنَّ )انتقم اهلل...(  قوله  اأّنه ف�سٌل  اإلى  فقد ذهُبوا 
ا  وهو اإن�ساٌء بينما قوله: »اإني في الهوى كاذب« خبر)52(. ولهم فيه اأي�سً
وجه اآخر هو اأنزُل من هذا �سياأتيك النظُر فيه من بعُد. ولكن عبدالقاهر 
اأح�سَن النظَر، فجعل الف�سل في هذا البيان لال�ستئناِف البياني، فقال: 
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»ومن اللطيِف في ال�ستئناف، على معنى جعِل الكالِم جوابًا في التقديِر، 
من  اهلُل  »انتقَم  قوَله:  ا�ستاأنَف  ُه...  ولكنَّ َحْبلي  َملَّْكُتُه  اليزيدي:  قول 
جعَل نف�َصه كاأنه يجيُب �صائاًل قاَل له: »فما تقوُل فيما  الكاذِب«، لأَنه 

اتَّهمَك به ِمن اأنَّك كاذٌب؟« فقال اأقوُل: »انتقَم اهلُل مَن الكاذِب«)53(.
التزَم بذلك في مثِله واتخذه  اأّنه  ولو  القاهر دقيٌق،  وهذا من عبد 

البالغيون عنه لكان اأعَلى واأجَدى.  
من  موقِفه  بْين  البالغة  الُمفارقة  ال�ساعر  ت�سويَر  ر  نتب�سّ اأن  ولنا 

حبيِبه، وَموقَف حِبيِبه منه:
هو ملَّك حبيَبه حبله ، فهو طوع مراِده، يفعل له وبه ما ي�ساُء، وتلك 
ليقدم عليها امرٌء اإل اإذا بلغ به الحبُّ والثقة مبلًغا ت�ستوى عنده الأ�سياء:

ـــًة �إْن تقلَّـــــِت �أ�صيئي بنا �أو �أح�صني ال مل�مًة        لدينا وال مقليَّ
اإّنه الّزهد في  ذلك حاُله مع الحبيِبِة، فكيف بحال الحبيِبِة معه.؟ 
ماحّمل ال�ساعُر نف�َسه على بذله، وما كاَن لنف�ِض �سواه اأن تبذله، وما كان 
له هو اأن يبذله لغيرها، وبرغم من ذلك كّله زهدْت، واألقت عَلى َغاِرِبه 
ما تحمل بذله بْين يديها، وكاأّنها رغبت عنه، ولم ت�ست�سعر حاجًة اإلْيه، 
وفي هذا من الإيالم له ما ِفيه، وليتها فعلت، وما تكلمت، لكّنها �ساعفت 
وبالغت فقالتها نافذًة ل ترّد: اإنك اأيها ال�ساعر في الهوى كاذٌب. كاأّنها 
اإلى حاِله  الأمر  فاأحالت  اأثره،  بعظيم  لعلمها  فعلْت  ما  بواعث  له  تبِدي 
ال�سدق،  باعُثه  ذلك  اأّن  لها  حبله  بتمليكه  ا�ست�سعرت  ما  وكاأّنها  معها، 
وكاأنها ترى لل�سدق في الحبِّ اأمًرا غيَر الذي اأبدى وبذل. ما لها ولحبِله، 
وما لها لمقاِمه بْين يديها مقام المملوك. كّل ذلك ل يبعُث في نف�ِسها 
كاأنَّه ما علَم بها. وكاأّنها  اآياٍت،  اإن ل�سدقه  الهوى.  �سواهد ال�سدِق في 

. تعلمه بذلك ما يجهُل في اأمِر الحبِّ
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كذلك ُي�سّور لنا هذان البيتان  ما كان بْين ال�ساعِر وحبيبته، وهذا 
�سبيَل  ول  يهداأ،  ل  �سوؤاًل  المتلّقي  نف�ِض  في  ي�ستثيَر  باأن  ترى جديٌر  كما 
قاِم في  مّما  ال�ساعر  للوقوف على موقِف  ا�ست�سراُفه  ي�سكن  اأن  للمتلّقى 
قلِب الحبيبِة من اأمِره معها، فتحرك في قلِب ال�سامع، اأحًقا ما قذفت به: 

اإّنك في الهوى كاذب. اأو يكذب الحبيُب حبيَبه؟ !!! 
اإنها اأم الكبائر في �سرعِة الحّب. فياأِتي قوله: انتقم اهلل من الكاذب. 
جعلها ال�ساعر عنَده اأجّل من اأن ين�سَب اإليها الكذب، فيقول: كذبت 
ما  �سمِعه  في  قذفت  قد  اأنَّها  من  الّرغم  على  اإلْيها.  خّيل  اأو  ظنت  اأو 
ولكّنه  فعلت.  بما  يبادلها  لم  كاذٌب.  الهَوى  في  اإنك  له:  قالْت  ُي�سميه: 
عاء على َمن  عمَد اإلى ما ل يمكن اأَْن يعَمد اإلْيه اإل �سادٌق. عمَد اإلى الدَّ
ُيمكن اأن يحوم الكذُب حول حمى قلِبه ، ول يغتاُله عقاًبا له على ُجراأِتِه. 
فقال: انتقم اهلل من الكاذِب. ل يُقولها اإل من كان بْينه وبين الكذب في 

ُلوٌد.  �ساأنها حجاز منيع، ووقاٌء �سَ
ورِة الخبِر كاأّنه يبّث لها عظيم ثقِته  وهو في اإخراجه الدعاء في �سُ
�سورة  في  الدعاء  فاإخراِج  ذلك جزاءه،  �سيكون  الذي  هو  لي�ض  اأّنه  في 
الخبر اآيٌة على عظيم الرغبِة في التحقق، وعظيم الرغبِة في ا�سِتعجال 
هذا  عواقِب  من  ح�سانته  ِفي  يثُق  ل  ِمّمن  هذا  يكوُن  ول  ال�ستجابِة، 

عاء.   الدَّ
اإي��ذاٌن  تعالى  »اهلل«  الجاللة  ا�سم  اإل��ى  »انتقم«  الفعل  اإ�سناِد  وفي 
غبة في اأن يكوَن انتقاًما بالًغا وعادًل ؛ لأّنه من اهلل �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى  بالرَّ

القوّي العدل.
ر هذين البيتين. ولال�ستئناِف  كذلك يتقاذُف اإلى القلب عند تب�سّ
البياني في هذا ما ل ُيمكن اأن يكوَن بغيِره، فَحقُّ البياِن ال�ّساعر هذا اأن 
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ى على اأّنه ٌبني على منهاِج ال�ستئناِف البياني، ل على منهاج كمال  يتلّقّ
النقطاع. فبناء تاأويله وتلِقيه على اأنه من كمال النقطاع اإّنما هو عقوٌق 

بالمعنى ال�سعرّي.
وهل جز�ُء �الإح�صان �إبد�ًعا �إال �الإح�صان تلّقًيا وتاأوياًل

نهج  على  له  بناٌء  هو  البيانّي  ال�ستئناف  على  الأُ�سلوِب  بناَء  اإّن 
فيه،  يفعُله  وما  متلِقيه  في  المعَنى  حركة  المتكلم  ر  وتب�سّ المحاورِة، 
ال�ّسوؤال،  موؤونة  يتحمُل  يجعُله  فال  اإلْيه،  الإح�ساِن  اإلى  الُمتكّلُم  فيبادُر 
ا اإيماٌء للمتلّقي اأنَّ  فكفاه ما تحمله من ا�ستثارِته في داخِله، وفي هذا اأي�سً
ا يجعل المتلّقي ي�سعُر بعنايِة  المتكلَم يرقُب حاله، وحال كالِمه فيه، ممَّ
المتكِلم باأمِره، فيَرى المتلّقى اأنَّ ِمن حّق مثل  هذا المتكّلم اأن ُيقبَل على 
كالِمه ، واأن يفتَح له قلَبه، واأن يوّطنه فيه، فياأن�َض، وُيوؤن�َض. كذلك ُيمكن 
اأْن يفعَل »ال�ستئناُف اليباني« في المتلّقي، فيتحقق �سرٌب في الأن�ض بْين 
المتكلم وال�ّسامع، فيثمُر هذا الأن�ُض وليد الحوار �سالًما اجتماعيًّا تفتقُر 

اإلْيه الحياة.
*****

بكماِل  اأ�سموه  ما  تقرير  في  البالغيون  ِبه  ا�ست�سهَد  ما  هذا  المهّم 
قطعّي  غيُر  تَرى  كما  وهو  واإن�ساًء،  خبًرا  الجملتين  لختالِف  النقطاع 
الّدللَة في هذا، فهو يحتمل اأن يكوَن من باِب ال�ستئناِف البياني )�ِسبه 
َكماِل الت�ساِل( وهو الحتماُل الأرجُح، مّما يجعُل القوَل فيه باأن الف�سَل 

�سبِة الكالمّية قوًل مرجوًحا بل قوًل مردوًدا. لكمال النقطاع في النِّ
*****

وُعظم ما جاء في بياِن الوحي ُقراآًنا و�سنة وفي البيان ال�سعرّي من 
ترك العطِف بْين الإن�ساِء والخبر مرّده اإلى ما بْينهما من ا�ستئناٍف بيانّي.
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وِبملك من �ساء التف�سيل اأن يقول في مثِل اآيِة التوبِة الآنف ذكُرها 
المعنى،  البيانّي من حيُث  العطف( كان لال�ستئناف  الف�سل )ترك  اأن 
ولكماِل النقطاِع من حيث الن�سبُة الكالمية، وتعّدد الأ�سباِب ل يتعاند، 
فقد يكون لل�سيِء الواحد عّدة اأ�سباٍب. بْيد اأن ال�سبَب الأول )ال�ستئناف 

البياني( هو الآن�ض بالعقِل البالغّي.
ا كان الف�سل فيه بْين الجملتين المختلفتين في الّن�سبة الكالمية  وممَّ
َل عَلى  وكان الأعلى والآن�ض بالنظر في عالقاِت المعاِني واأن�ساِبها  اأن ُتوؤوَّ
�هلّلِ  ِبَعْهِد  َت�ْصَتُرو�ْ  {َواَل  وَتَعاَلى:  �ُسبَحاَنه  اهلل  قول  البيانّي  ال�ستئناِف 

ُكْم �إِن ُكنُتْم َتْعلَُم�َن} ]النحل: 95[. َثَمناً َقِلياًل �إِنََّما ِعنَد �هلّلِ ُهَ� َخْيٌر لَّ
ُكْم} غير معطوٍف على  جاء قوله تعالى: {�إِنََّما ِعنَد �هلّلِ ُهَ� َخْيٌر لَّ
: {َواَل َت�ْصَتُرو�ْ ِبَعْهِد �هلّلِ َثَمناً َقِلياًل} وهما مختلفان من  قوِله َعزَّ َوَجلَّ
ُكْم}  حيُث الن�سبة الكالمّية ذلك اأّن قوله تعالى: {�إِنََّما ِعنَد �هلّلِ ُهَ� َخْيٌر لَّ
بيان لعلة النهي)54(، فهو من قبيل ال�ستئناِف البياني، لذا ي�ستقيم  في 
غيِر القراآن اأن تاأتي »الفاء« فيقال: ول ت�ستروا بعد اهلل ثمنا قلياُل فاإّن 
ما عند اهلل هو خير لكم. وما بعد الفاء علة لما قبله. والعلة من �ساأنها 
األ تعطف على المعلول، ل�ستغنائها عن عاطف لفظي، والفاء في قولنا: 
فاإن ما عند اهلل هو خير لكم لي�ست للعطف بل لإظهار الدللة على تعليل 

لحاِقها �ِسباَقها.
وقوله تعالى: ثمنا قليال، لي�ض له مفهوم مخالفة، فيقال بجواز اأن 
اأنَّ كلَّ ثمن هو في جانب عهد اهلل  ي�ستري بعهد اهلل ثمنا كثيًرا، ذلك 
»جد نزير«، فهو نهي عن مطلِق ال�ستراء، وكان ُيمكن في غيِر القراآن اأن 
ُيقال : ول ت�ستروا بعهد اهلل اإن ما عند اهلل هو خيٌر لكم. ِمن غير ذكر 
»ثمًنا قليال« ولكّن القراآن جاء به لي�سور لنا اأن كل ثمن في جانِب عهِد 
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باأن  النف�ُض  تو�سو�ض  اأن  من  منيع  حجاٌز  هذا  في  فيكون  قليل.  جدُّ  اهلل 
مابذل في عهد اهلل �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى  جد كثير.

َنْعلَُم  ــا  �إِنَّ َقْ�ُلُهْم  َيْحُزنَك  {َفال  وَتَعاَلى:  �ُسبَحاَنه  قوله  هذا  ومن 
76[ لم يعطف قوله تعالى {�إّنا نعلم ما  ]ي�ض:  ُيْعِلُن�َن}  وَن َوَما  َما ُي�ِصرُّ
ي�صرون} ل لأّنه خبٌر وما قبله اإن�ساٌء، بل لأن قوله تعالى »�إّنا نعلم...} 
علٌة للنهي، هو ينهاه عن اأن ُيحزنهم قولهم الذي يقولونه فيه، فكان في 
وال�سرِف  والتَّقوية،  له  الحفِز  من  ي�صُرون}  ما  نعلم  {�إّنا  تعالى  قوِله 
عما ي�سغُله عن القيام بحّق الدعوة، وفيه من التهديِد لهم ما ِفيه، فمن 
نِة البيانية في القراآن اأن يهّدد باأنه بكلِّ �سْيٍء عليم، وحين ي�سمع اأهل  ال�سُّ
فاإّنهم  ونحوه  َعِليماً}  �َصْيٍء  ِبُكلِّ  َكــاَن  �هلّلَ  وجل: {�إِنَّ  عز  قوله  الإيمان 
ر، ولمن اأعر�ض،  ي�ستب�سرون، وهو في الوقِت نف�ِسه يحمل اإنذاًرا لمن ق�سَّ
وِلمْن َي�سّد عن �سبيِل اهلل تعالى بل�ساِن حاِله، وهم اليوم ُكثُر، اأو بل�ساِن 

مقاِله.
َج��الُل��ُه: {َبِديُع  َج��لَّ  ق��ول اهلل  الباب  ه��ذا  م��ْن  اأّن��ه  ومّما قد يظّن 
ُكلَّ  َوَخلََق  اِحَبٌة  ُه �صَ لَّ َتُكن  َوَلْم  َوَلٌد  َلُه  َيُك�ُن  �أَنَّى  َو�الأَْر�ــِض  َماَو�ِت  �ل�صَّ

�َصْيٍء وُهَ� ِبُكلِّ �َصْيٍء َعِليٌم} ]الأنعام: 101[.
ُه  لَّ َتُكن  َوَلــْم  َوَلــٌد  َلــُه  َيُك�ُن  ــى  اأّنه ف�سل قوَله تعالى: {�أَنَّ قد يظّن 
َماَو�ِت َو�الأَْر�ِض}  اِحَبٌة َوَخلََق ُكلَّ �َصْيٍء} عن قوله تعالى: {َبِديُع �ل�صَّ �صَ
النقطاع  كمال  من  فهو  الكالمية،  الن�سبة  في  اختالف  من  بْينهما  لما 

عندهم.
ُه  لَّ َتُكن  ــْم  َوَل ــٌد  َوَل َلــُه  َيُك�ُن  ــى  وَتَعاَلى: {�أَنَّ �ُسبَحاَنه  قوَله  اأّن  ذلك 
اِحَبٌة َوَخلََق ُكلَّ �َصْيٍء} اإّنما هو اإن�ساٌء لفًظا خبٌر معنى، لأّنه ا�ستفهام  �صَ

اأُريد ِبه ال�ستبعاد. ولي�ض ا�ستفهاًما على حقيقِته. 
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وعلى هذا فالجملتان خبريتان معنى. وف�سلت الثانية عن الأولى من 
اأّن الثانية موؤكدة لالأولى. ومقّررٌة لها. فهو من كمال الت�سال.

ما  اأكثُر  واإن�ساًء  خبًرا  المختلفَة  الجمَل  اأنَّ  »المهّم  �سيخنا:  يُقول 
يعّلَل   �أن  بالغًة(  يج�ز  ال  )�أْي  يج�ُز  وال  ولة،  مف�سُ الكالِم  ِفي  نراها 
ف�صُلها ِبهذ�؛ الأّنه تعليٌل ال ُيحّلُل �الأ�صل�ب، ول َيًقُف عَلى ما بينها ِمن 
روابَط، َمع اأّننا َنِجُد الّروابَط متينًة وحّيًة بْيَن هاتْيِن الجملتيِن، ويتحّقُق 
الَعك�ُض  اأو  للخبِر  توكيًدا  الإن�ساُء  يكوُن  ِفي غيرها، فقد  َيتحّقُق  َما  ِفيها 
ا  ِممَّ َما �ِسئَت  اأْو  اإحداهما واِقعًة موِقَع الجواِب عن الأُخَرى،  ،وقد تكوُن 
َتراُه ِفي الُجمِل الخَبرّيِة، وَعالَقاُت الَمعاِني بْين الجمِل َلْم َتَتاأَّثْر ِبانَّ ّهِذِه 

َخبٌر، وِتلَك اإِن�َساٌء، واإّنما ُهَما �َسواٌء ِمن ناِحيِة اأن�ساِب المعاِني«)55(.
ومن هنا يتبّين لك ما في قول عبدالقاهر في توجيه ترك العطف 
�لنَّا�ُض  �آَمــَن  َكَما  �آِمُن��  َلُهْم  ِقيَل  {َو�إَِذ�  وَتَعاَلى:  �ُسبَحاَنه  اهلل  قول  في 
َفَهاُء َوَلِكْن ال َيْعلَُم�َن}  َفَهاُء �أَال �إِنَُّهْم ُهُم �ل�صُّ َقاُل�� �أَُن�ؤِْمُن َكَما �آَمَن �ل�صُّ
]البقرة: 13[ اأّن قوله تعالى: {�أن�ؤمن} ا�ستفهام، وقوله تعالى: {�إنهم هم 

�ل�ّصفهاء} خبٌر، ول ُيْعَطُف الخبُر على ال�ستفهام)56(.
الذي في {�أن�ؤمن} خبٌر  ال�ستفهام  اأنَّ  نظٌر ذلك   فيه  قوله هذا 
فهو  خبٌر،  هو  الذي  الّنفي  معنى  فيه  اإنكاري  ا�ستفهام  لأّنه  المعنى  في 
اإن�ساٌء في اللفظ خبٌر في المعنى، فهو وقول اهلل عّز وعال: {�إنَُّهْم ُهم 
فهاُء} متفقان في الّن�سبة الكالمية خبًرا من حيُث المعنى، والعتداُد  �ل�صُّ
ا بالتفاق والختالف في المعنى ل اللفظ.  عند البالغيين والّنحاة اأي�سً
كاأّني بعبدالقاهر حين نظر اإلى �سورة الكالم في {�أن�ؤمن} واعتّد 
غم من اأّن المعنى على الخبرية اأراد اأن يلفتنا اإلى اأّنه واإن كان  بها على الرَّ
ال�ستفهاُم اإنكارًيا بمعنى النفي، فلي�ض هو والنفي �سواء، فمايزال فيقوله 
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رًفا، فاإذا  تعالى: {�أن�ؤمن} �سيًئا من ال�ستفهام، الذي ل يجعله خبرا �سِ
لوحظ هذا كان الختالف في الن�سبة الخبرية مّما يعتد به هنا.

اإلى مالحظة ما يكون  اإّنما ُهو لفٌت  اأراده  اإن  وهذا من عبدالقاهر 
حينئٍذ  واأّنها  اآخر.  معنى  الكلمات  ن  وت�سمَّ المعاني  تمزج  اأثٍر حين  من 
ل تتخلى بالكلّية عن اأ�سل معناها، بل يبقى فيها من ذلك �سْيٌء، وهذا 
يرجع اإلى اأ�سل ُمهم من اأ�سول القوِل في نظرية الّنظم والعالقات بين 

المعاني.

*****
ومّما هو جديٌر ذكُره اأّن العطف بالواو قد قام بْين ما  اختلفت ن�سبته 
الكالمية خبًرا واإن�ساًء من حيُث المعنى في بيان الوحي ُقراآًنا و�سنة. كما 
�آِلَهِتَنا  �إِالَّ �ْعَتَر�َك َبْع�ُض  تراه في قوِل اهلِل �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى: {�إِن نَُّق�ُل 
ا ُت�ْصِرُك�َن} ]هود: 54[. مَّ ِب�ُصَ�ٍء َقاَل �إِنِّي �أُ�ْصِهُد �هلّلِ َو��ْصَهُدو�ْ �أَنِّي َبِريٌء مِّ

�أ�صهُد �هلل} وهما  عطف قوله تعالى {��صَهدو�} على قوله: {�إّني 
مختلفان من حيُث الن�سبة الكالمية لفًظا ومعنى. 

الَم�سلك،  هذا  تاأويل  اإلى  المتاأخرين  البالغيين  جمهرة  �َسعى  وقد 
وعظم ما �سلكوا هو تقديُر محذوٍف عطف علْيه، اأو جعله معطوًفا على 

اأمٍر اآخر بعيٍد)57(. 

*****
اأما القول باأن كمال النقطاِع بْين الجمل لخالِء الكالم من الجامع 
فاإّن اأريَد بخالئه من الجامِع الظاهِر، فهذا ل �سكَّ يقُع في الكالِم البليغ، 
واإن اأريد به مطلق جامٍع ظاهٍر اأو لطيٍف خفّي، فذلك ل يقُع في الكالِم 
البليغ، لأّن الكالم �سيكون مت�سارًدا، وهو ل يقدم على قوِله عاقٌل.  واأهُل 
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يدرجوا هذه  اأن  من  واأج��لُّ  الكالم،  بمثل هذا  يعنوا  اأن  من  اأج��ّل  العلم 
قال  وال��ذي  البالغة،  اأب��واِب  اأدّق  من  هو  الذي  الباِب  هذا  في  ال�سورة 
ومنتقد  البالغِة،  »محّك  ال�ّسكاكّي:  فيه  وقال  قال،  ما  عبُدالقاهر  فيه 
الفهِم،  قدِر  ومعياُر  الأنظاِر،  ومتفا�سُل  النّظاُر،  وم�سماُر  الب�سيرِة، 
ودائِه،  ِجالِئه،  وَمعجُم  وَخطِئِه،  واِبِه  �سَ ،وَمنجُم  الخاطِر  َغوِر  وِم�سباُر 
وهي اّلتي اإَِذا طبقَت المف�سَل، �سهدوا لك من البالغِة بالقدِح الُمعّلى، 

وَلى«)58(. واأنَّ لك ِفي اإبداِع َو�سِيها اليَد الطُّ
فالقوِل في عالقاِت المعاِني واأن�سابها و�سواِبكها من اأجل ما ي�ستغل 
فيه العقُل البالغّي قديًما وحديًثا ،وهذا ي�سرفنا عن اأن نظّن اأّن العلماء 
اأرادوا بكمال النقطاع لنتفاء الجامع هو مطلُق جامٍع، بل الأعلى اأّنهم 
يحمُل  ال��ذي  اللطيف  الدقيق  الجامُع  اأّم��ا  الظاهر.،  الجامع  ي��ري��ُدون 
ال�ّسامع اإلى بذِل مزيِد من التفر�ض، فذلك قائٌم حا�سٌر في كل بياِن بليغ.
يدقُّ  حين  بالجامِع  العتداِد  عدِم  ُهو  عنِدي  نظٌر  فيه  الَّذي  ولكّن 
ويلطُف، فال يب�سُره اإلَّ ذو فرا�سٍة بيانية نافذٍة �َساِبغٍة ، فيجعُل طرفيه 
ت ولطفت  دقَّ كّلما  المعاني  بْين  العالقاِت  اأّن  النقطاع. ذلك  من كمال 
جعلت الكالَم اأبعَد في منازل البالغة، وكان حريٌّ بهم اأن ُيعاملوا الجامَع 
األي�ض  الت�سبيه،  باِب  والو�سِل معاملَته في  الف�سل  باب  المعاني في  بين 
يجعُل  ويلطُف  الجامع  يدقُّ  حين  والمتنافراِت  المتباعداِت  بْين  الجمُع 
التَّ�سِبيه اأ�سَمى مقاًما، واأكرم عطاء؟)59(. فلم ل َيُكوُن كذلك حين يكون 
في باِب الف�سِل والو�سِل، مع اأنَّهم قالوا في منزلة المعرفة بباب الف�سل 
والو�سل ما لم يُقولوه في منزلة المعرفة بباب الت�سبيِه ، وهما مًعا من 

قبيل عالقاِت المعاني واأن�ساِبها؟  
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ومّما قال فيه بع�ُض اأهل العلم اإّن الف�سل فيه لنتفاء الجامع الخا�ّض 
�أَْم  �أَ�أَْنَذْرَتُهْم  َعلَْيِهْم  َكَفُرو� �َصَ��ٌء  �لَِّذيَن  قول اهلل �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى: {�إِنَّ 
َوَعلَى  �َصْمِعِهْم  َوَعلَى  ُقُل�ِبِهْم  َعلَى   ُ �هللَّ َخَتَم   * ُي�ؤِْمُن�َن  ُتْنِذْرُهْم ال  َلْم 

�أَْب�َصاِرِهْم ِغ�َصاَوٌة َوَلُهْم َعَذ�ٌب َعِظيٌم} ]البقرة: 76[.
ذهب جمٌع ِمن اأهل العلم اإلى اأّنه لم يعطف قوله تعالى {�إن �لذين 
كفرو�... } لنتفاء الجامع الخا�ّض ، فهو ا�ستئناف غير بيانّي اأي ا�ستاأنف 

الكالم في ق�سيٍة اأُخَرى ومو�سوٍع غيِر الذي كان الكالُم فيه.
ُة  مخ�سري: قائاًل »فاإن قلت: لم قطعْت ق�سّ وقد تولى كبر هذا الزَّ
َلِفي  �الأَْبــر�َر  ولم تعطف، كنحو قوله: {�إِنَّ  الموؤمنين  ِة  الكفار عن ق�سّ

اَر َلِفي َجِحيٍم} وغيره من الآي الكثيرة؟  َنِعيٍم َو�إِنَّ �ْلُفجَّ
تين ِوزان ما ذكرَت :  قلت: لي�ض ِوزان هاتين الِق�سّ

 لأنَّ الأُوَلى فيما نحُن فيه م�سوقٌة ِلذكِر الِكتاِب واأّنه هدى للمتقين، 
و�سيقت الثَّانية لأنَّ الكفار من �سفتهم كيت وكيت، فبين الجملتين تبايٌن 

في الغر�ض والأ�سلوب، وهما على حّد ل مجال فيه للعاطف.
 فاإن قلت: هذا اإذا زعمت اأن الذين يوؤمنون جار على المتقين، فاأّما 
في  اآخر  بكالم  عقبته  ثم  الموؤمنين،  ل�سفة  الكالم  وبنيت  ابتداأته  اإذا 
�سفة اأ�سدادهم، كان مثل تلك الآي المتلّوة. قلت : قد مّر لي اأن الكالم 
المبتداأ عقيب المتقين �سبيله ال�ستئناف، واأنه مبنيٌّ على تقدير �سوؤال، 
فذلك اإدراج له في حكم المتقين، وتابع  له في المعنى واإن كان مبتداأ في 

اللفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه«)60(.
تف�ِسيّرُيا  نقًدا  ناقدة  حركة  حوله  من  قام  هذا  الّزمخ�سري  كالم 
مخ�سري. وراأى  ونقًدا تقويمًيا، ومن اأهل العلِم من لم يجر على مهيع الزَّ
عليهم....}  �ص��ٌء  كَفُرو�  �لذين  {�إّن  وَتَعاَلى:  �ُسبَحاَنه  قوِله  بْين  فيما 
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بط اللفظي لما بْينه وبْين �ِسباِقه  عالقة وطيدة اقت�ست ال�ستغناء عن الرَّ
من ارتباٍط داخليٍّ اأقوى من اأن يفتقر اإلى ربط خارجي)61(.

مخ�سرّي اإَلى اأنَّ الآيات الأولى  الذي هو الأعلى عندي اأنَّ ذهاَب الزَّ
من ال�سورة )1-4( م�سوقة ِلذكِر الِكتاِب واأّنه هدى للمتقين، واأن لحاقها 
م�سوٌق لبياِن اأنَّ من �سفتهم كيت وكيت، ُيفهم منه اأن ذكر الذين يوؤمنون 

بالغيِب، جاَء على �سبيِل  التبيين لنعِت المتقين.
وهذ� فيه نظٌر عندي: 

وهو  ورة،  ال�سُّ ُمقّدمة  ُهو  الع�سريِن  الآيِة  ِختاِم  اإلى  ورِة  ال�سُّ ِل  اأوَّ ِمن 
اأمر هذا الكتاب. فهو �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى كما  م�سوٌق لغر�ٍض واحٍد هو بيان 
ا�ستفتَح �سورة »اأم الكتاب« بثالث اآياٍت اأبانت عن �سفته عز وجل، جاءت 
الآيات الأربع في اأول �سور التف�سيل: �سناِم الُقراآن، �ُسورة )البقرة( ُمبينة 
و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  ر�سله،  خاتم  على  اأنزله  الذي  الكتاِب  �سفة  عن 
فالآيات: )5-20( من اأول قوله تعالى: {�إن �لذين كفرو� �ص��ٌء...} هي 

من بيان هذا الكتاِب . فبياُن الكتاب جاء من  ثالثِة:
 ِمن بيان كماِله وعّل� منزلِته

�أن يك�ن �صبًبا  �أن يك�ن فيه ما ُيمكن   وِمن بياِن عل�ه عن محّل 
م��ص�عيا للريب .

َوِمْن بيان �أثِره وفائدِته. و�صر�ئط �النتفاِع ِبه. وم��نع �النتفاِع.
 فجعل �لنَّا�ض ثالثة ِفي هذ� �لباب:

  طائفة �لذين ي�ؤمن�ن بالغيب... 
وفرقة �لمخت�م على قل�بهم.

 وفرقة �لمنافقين.
هذ� ه� �لذي يقت�صيه ن�صق �لبيان.
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�ص��ء...}  كفرو�  �لذين  {�إنَّ  تعالى:  قوله  اإن  الزمخ�سري  وق��ول 
ُمبايٌن لما قبله في الغر�ض، غير م�سلَّم له، بل هو جاٍر في الغر�ِض نف�ِسه. 
البياني، ولي�ض لكمال النقطاع للخلو من  اإنما هو لال�ستئناِف  والف�سُل 

الجامِع الخا�ّض.
الكتاِب ففي  اإّنه م�سوٌق لمدح  قلنا  اإن  وقوله {هَدى للمتقين...} 
بياِن من ل ينتفُع ِبه لأمٍر قائٍم ِفي نف�ِسِه يحاجزه عن اأن يتنفع ِبه عظيم 
مدٍح، ل يخَفى ؛ لأنَّه لو كان النتفاُع ِبه ي�ستوي فيه من كان مليًكا لعوامل 
تكاثر  على  ا  حري�سً كان  ومن  وعوائقها،  موانعها  من  وطهوًرا  النتفاع، 

عوائِق عدم النتفاع وغيبة عوامل النتفاع لكاَن نق�ساًنا فيه.  
اأّن اهلل تعالى ل يهدي من  والبيان القراآني َمالٌن بالآيات المقررة 

اأقام في نف�ِسه العوائق:
َيْهِدي  اَل  258[ {َو�هلّلُ  ]البقرة:  اِلِميَن}  �ْلَقْ�َم �لظَّ َيْهِدي  اَل  {َو�هلّلُ 
�ْلَفا�ِصِقيَن}  �ْلــَقــْ�َم  َيْهِدي  اَل  {َو�هلّلُ   ]264 ]البقرة:  �ْلَكاِفِريَن}  �ْلــَقــْ�َم 
 َ اٌر} ]الزمر: 3[ {�إِنَّ �هللَّ َ ال َيْهِدي َمْن ُهَ� َكاِذٌب َكفَّ ]المائدة: 108[ {�إِنَّ �هللَّ

�ٌب} ]غافر: 28[. ال َيْهِدي َمْن ُهَ� ُم�ْصِرٌف َكذَّ
تلك عوائق النتفاع اأقامها اأولئك في نفو�سهم وتعاهدوها، فكان من 
عظيم الثَّناء على اهلل �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى اأّنه ل يهديهم اإلى النتفاع بكتاِبه، 
هًدى  لي�ض  اأّن��ه  الكتاب  على  الثناء  عظيم  فمن  خيرهم.  فيه  ما  واإل��ى 
وارف  وال�سَّ العوائق  من  يتطهر  اأن  عاقٍل  لكل  اإغراء  هذا  وفي  لأولئك. 

التي تحاجزه عن الخير، وراأ�ض الخيِر النتفاع بهدي القراآن.
�سيقت  »البقرة«  �سورة  مقدمة  �سدر  اأن  على  جرينا  ما  اإذا  ه��ذا 
�سوًقا  لذلك  ت�سق  لم  اإّنها  قلنا  واإن  الكتاب،  مدح  اإلى  الرئي�ض  بالق�سد 
رئي�ًسا وبالق�سد الأوِل ، بل �سيقت اإليه بالق�سد الثاني. فهو من م�ستتبعات 
الم�ساق اإليه ق�سًدا رئي�ًسا، واّلذي �سيَق اإلْيه �سوًقا رئي�ًسا هو بياُن �ساأن 
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»اأم الكتاب« ببيان  ِبه �ُسورُة  فته مناظًرا لما ا�ستفتحت  الكتاِب و�سِ هذا 
فته. �ساأِن اهلل تعالى و�سِ

ذكر في �ساأن اهلل تعالى اأربعة نعوت: »ذكَر اأّنه ُم�ستحقٌّ للحمد لذاِته، 
، وكّل  واأّنه مالك يوم الدين  واّنه الرحمن الرحيم،  العالمين،  واأّنه رّب 
واحدة من هذه الّثالث تقت�سي مدحه عليها، فهو الذي ي�ستحقُّ الحمَد 
لذاِته ولهذه ، وهي راأ�ض ما يحمد عليه �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى، وهذا يلحظ ما 
واأّنه  اأحٌد،  اأّنه  اأربًعا:  ونعوِته، فذكر  فنا بذاته،  الإخال�ض: عرَّ في �سورة 
�سمٌد، واأّنه لم يلد ولم يولد، واأنَّه لي�ض له كفًوا اأحد« فكان مفتتَح البيان 
الُقراآن تعريًفا ِبه �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى وكذلك مختتمه . ف�سبحانه وتعالى جّده 
ما اأرحمه واأراأفه اإذ توّلى عنا ما ل يمكننا اأن نعرَفه باأنف�سنا، فكان هذا 

حمُن الّرحيم. اآية من اآيات اأّنه رّب العالمين واأّنه الرَّ
ُي�سميه  مما  �سرٌب  وهو  وتتنادى.  وتتداَعى  المعاني  تتالحق  كذلك 
الوحي  بيان  و�سيع في  باٌب  ال�سدور. وهو  الأعجاِز على  برد  البالغيون 

يرجع اإلى الق�سية الرئي�سة: عالقاُت المعاني واأن�سابها.  

*****
مر�جعة في �لق�ل ب�صبه كمال �النقطاع )�لقطع �حتياَطا(:

اإذا ما كنا قد راأينا بطالن العتداد بالقول بكمال النقطاع بوجهيه، 
ُيراد  الذي  النقطاع«  كماِل  »�سبُه  ب�  القوِل  اأمِر  في  ننظر  اأن  علينا  فاإّن 
ِبه عند البالغيين اأْن تكوَن الجملُة الثانية بمنزلة المنقطعة عن الجملِة 
عليها.  ال�سابِقة  غيرها  على  لعطفها  موهًما  عليها  عطفها  لكون  الأولى 
اأي اأن َثم جملٌة �ُسبقْت بجملتين ي�سح عطفها على اإحداهما، ول ي�سح 
المانع  على  ت�ستمُل  التي  فتكون  المعنى،  لف�ساد  الأخ��رى  على  عطفها 

متقدمًة ل متاأخرة  فيترك العطف دفعا لهذا الوهم.
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وقلت اأن تكون الم�ستملة على المانع هي المتقدمة اأي الجملة الثانية 
ولي�ست الأولى لأّن من اأهل العلم من ذهب اإلى اأنَّ القطع اإّنما يجُب اإذا 
يجوُز  فال  فيه،  مانع  ل  عّما  متاأخًرا  المانع  على  الم�ستمل  الكالم  كان 
العطف، فاإن كان بالعك�ض فال مانع من العطِف ؛ لأنه ل يتوهم العطف 
على البعيد الم�ستمل على المانع مع وجود القريِب الذي ل مانع فيه)62(.
لأمر  بل   ، المعاني  في عالقاِت  اأم��ٍر  اإلى  مرجعه  لي�ض  هنا  فالقطع 
الُمراِد،  غيَر  يفهَم  اأن  من  المتلّقي  حمايِة  اإلى  يرجُع  لأمٍر  عنها:  خارج 
فترك العطف هنا مراعاة لحّق ال�سامع. ولذا ذهب ال�سعد اإلى اأن القطع 
لالحتياط  دون القطع لختالف الن�سبة الكالمية، ذلك اأن القطع احتياًطا 

المانع فيه »خارجّي ُيمكن دفُعه بن�سِب قرينة«)63(.
وهم يمثلون لهذا بقول ال�ساعر: 

ـــالل تهيُم وتظنُّ �صلََمى �أنَّني �أْبغـــِي بها        بداًل. �أُر�ها في �ل�صَّ
على  تهيم«  الِل  ال�سّ في  »اأراه��ا  قوله  يعطف  لم  اأّن��ه  اإل��ى  يذهبون 
على  معطوف  اأّن��ه  ال�ّسامع  يتوّهم  لكيال  لغة«؛  جائٌز  وهو  �َسلمى  »تظن 
مراٍد  غير  وهذا  منه،  لقربه  ب��دًل«  ِبها  »اأبغي  قوله  وهو  معمول)تظن( 
لل�ساعر، ذلك اأّن ال�ساعَر ل يريُد الإخبار باأنها تظّن �سيًئا واحًدا هو اأنه 

يبَغي ِبها بدل.
ثم يبدى راأيه في ظنها هذا قائاًل اأراها بظنها هذا تهيم في ال�سالل 

لمخالفته الحقيقة، فاإنه ل يبَغي بها بدل، فمن اأين له بديال عنها؟!
فترك العطِف هنا حماية لل�سامع من اأن يفهم كالم ال�ساعِر  على 

غير مراِده.  
الف�سل في هذا البيت حمُله على ال�ستئناِف البياني اأعلى، وال�سكاكّي 
يكون لال�ستئناف:  اأن  يحتمُل  الف�سل  اأّن  ا على  ن�سّ القزويني  والخطيب 
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اأودي��ة  في  تتحير  اأراه��ا  فقال:  الظّن؟،  هذا  في  تراها  كيف  قيل  »كاأنه 
ال�سالل«)64(.

وهذا الحتمال عندي هو الأقوى، لأّن دفع توّهم غيِر المراد ُيمكن 
اأن يتحّقق بقرائن اأُخر. والقوُل بال�ستئناف اأثرى للمعنى، ذلك اأّن قوله: 
وتظّن �سلمى.... قوٌل يثير في نف�ِض �سامعه ت�ساوؤًل عن راأي ال�ساعِر في 
هذا الظّن. اأهي على حقٍّ فيما ظنْت، فتعذر في ظّنها، اأم اأّنها قد وقعت 
في قب�سِة الوهم. فياأتي قوُله: اأراها في ال�سالِل تهيم جواًبا عما اأثارته 

الجملة الأولى. 
*****

ومن هذا عندهم قوِل ال�ساعِر  م�ساور بن هند في ذّم بني اأ�سد:
زعمتم �أن �إخ�تكـــم قريــــــ�ض       لهم �إلـــف، ولي�ض لكـــــم �إالف

�أولئك �أوِمُن�� ُج�عاً وخ�فاً        وقد َجاَعْت بن� �أ�صد وخاف��)65(
و»اأّن  »زعمتم«  جملتان:  �سبقته  اإلف«  لكم  ولي�ض  اإلٌف  »لهم  قوله: 
قول  من  مًعا  فهما  »زعمتم«  الأول��ى  على  ي�سلح عطفه  قري�ٌض«  اإخوتكم 
الجملِة  على  معطوٌف  ��ه  اأنَّ ال�سامع  لتوهم  عطفها  لو  اأّن��ه«  »بيد  ال�ساعر 
الأوَلى: معمول »زعم«: »اأّن اإخوتكم قري�ٌض« فان�سرف عن ذلك العطف 
مراعاة لحق ال�سامع حتى ل يتوهم غير المراد. فالف�سل عندهم ل�سبه 

كمال النقطاع.
لحق  مراعاة  فيه  ولي�ض  مرجوٌح،  احتماٌل  اإلْيه  ذهبوا  ال��ذي  هذا 
ال�سامع من اأن يتوهم غيَر المراد، بل فيه �ُسوء ظّن بال�ّسامع ، وح�سبان  
علْيه  اأ�سبغت  قد  كان  من  اإلَّ  ذلك  م  َيتوهَُّ ل  لأنَّه  غريق،  الغفلة  في  اأنَّه 
اإ�ساءة  فيه  هذا  على  الكالم  تاأويِل  وبناء  ِبه،  واأحاطت  بجادها،  الغفلة 

لل�سامع. 
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الأعلى ما ذهب اإلْيه عبدالقاهر من اأن الف�سل لال�سِتئناِف البيانّي  
ذلك اأّن قوله: »لهم اإلف« تكذيٌب لزعم اأن اإخوَتهم قري�ٌض ،وجواٌب عمن 
ي�ساأل اأ�سدُقوا؟)66(. فاأجاب بالت�سريح بالدليل دون اأن ي�سرح بالحكم، 
ال�سامع قياًما يقرر  الدليُل في قلِب  اإلف...، فيقوم  فلم يقل كذبوا لهم 

الحكم علْيهم بالكذب. 
ومثله ما جاء ِبه في قوِل اليزيدي وقد �سبق النظُر فيه: 

ـــُه     �أَْلَقاُه من ُزْهٍد َعلى غاِربي َمّلْكــــــــُتُه َحْبـــــــــــــلي، ولكــنَّ
وقاَل �إِّني في �لَه�ى كاِذٌب      �ْنَتَقــــَم �هلل من �لكـــــــــــــاذب

قوله: »انتقم اهلُل من الكاذب« �سبقته جملتان: »قال« و»اإني في الهوى 
كاذب« ولو جاء ب� »الواو« لتوهم اأّنه معطوف على معمول القول، فيكون 
امع من  من مقوِل الحبيب ولي�ض من مقوِل ال�ساعر، فلم يعطف وقاية لل�سَّ
اأن يترّدى في هذا الوهم المف�ِسد للمعنى. فكان ترك العطِف لتحقق ذلك 

الدفع.
اهلُل  »انتقَم  قوَله:  ا�ستاأنَف  لال�ستئناف:  الف�سل  جعل  وعبدالقاهر 
من الكاذِب«، لأَنه جعَل نف�َسه كاأنه يجيُب �سائاًل قاَل له: »فما تقوُل فيما 

اتَّهمَك به ِمن اأنَّك كاذٌب؟« فقال اأقوُل: »انتقَم اهلل مَن الكاذِب«)67(.
)�سبه  لالحتياط  الف�سل  في  المتاأخرون  البالغيون  قاله  الذي  وهذا 
ا ذهب اإليه عبد القاهر  مْن »اأنَّك قد ترى الجملَة  كمال النقطاع( من�سوٌل ممَّ
وحاُلها مَع التي قبلها حاُل ما ُيْعَطُف، وُيْقَرُن اإلى ما قبَله، ثم َتراها َقْد وجَب 

ا قبلها.    فيها ترُك العطِف، لأمٍر عر�َض فيها �سارت به اأجنبية ممَّ
ُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم  ُ َي�ْصَتْهِزُئ ِبِهْم َوَيُمدُّ مثال ذلك قولُه تعالى: {�هللَّ
َيْعَمُه�َن} ]البقرة: 14[، وذلك اأنه لي�ض باأجنبي ِمْنه، بل هو نظيُر ماجاَء 
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 ]142 ]الن�ساء:  َخاِدُعُهْم}  َوُهَ�   َ �هللَّ تعالى: {ُيَخاِدُع�َن  قولِه  معطوفًا من 
ُيَردُّ  مما  ذلك  اأ�سبَه  وما   ،]54 عمران:  ]اآل  �هلل}  َوَمَكَر  {َوَمَكُرو�  وقوله: 
در. ثم اإنك تجدُه قد جاَء غير معطوف، وذلك لأمر  فيه الَعُجُز على ال�سَّ
حكاية  ُم�ْصَتْهِزُئ�َن}،  َنْحُن  {�إِنََّما  قوله:  اأنَّ  وهو  ُيعَطَف،  ل  اأن  اأوجب 
ُ َي�ْصَتْهِزُئ  عنهم اأنهم قالوا ، ولي�ض بخبر من اهلل تعالى وقوُله تعالى: {�هللَّ
ِبِهْم} خبٌر مَن اهلل تعالى اأنَّه يجازيهم على ُكْفِرهم وا�ستهزاِئهم. واإذا 
َخَبٌر مَن  اأن يكوَن الذي هو  كان كذلك، كاَن العطُف ُممتنعًا، ل�ستحالِة 
اأْن يخرَج  تعالى، معطوفًا على ما هو حكاية عنهم، ولإيجاب ذلك  اهلل 
من كوِنه خبرًا ِمَن اهلل تعالى، اإلى كوِنه حكاية عنهم، واإلى اأْن يكونوا قد 
�َسِهدوا على اأنف�سِهم باأنَّهم موؤاخدون، واأن اهلل تعالى معاقبهم عليه«)68(.
وجه  هو  بل  الأوح���ُد  الوجه  هو  لي�ض  عبُدالقاهر  قاله  ال��ذي  ه��ذا 
والقول  البيان)69(  لال�ستئناِف  الف�سل  اأّن  عن  اأب��ان  فقد  عنده،  ث��اٍن 
النقطاع(  كمال  )�سبه  احتياًطا  بالف�سل  القول  لأنَّ  اأعلى  بال�ستئناف 
غيُر لزم، لأّنه ل ُيعقُل اأن يتوهم اأن قوله تعالى: {�هلُل ي�صتهِزُئ ِبهم} 
كانوا  واإن  اأنف�ِسهم،  على  ذلك  يقولوا  اأن  اأيمكن  المنافقين.  مقول  ِمن 
منافقين؟منطق العقل يمنع من ذلك الوهم، والمنع بمنطق العقل اأقوى 

الموانع .
{َو�إَِذ�  تعالى:  اهلل  ق��وِل  في  العطف  ت��رك  في  قاله   ما  ه��ذا  ومثل 
�إِنَُّهْم  �أَال  ِلُح�َن  ُم�صْ َنْحُن  �إِنََّما  َقاُل��  �الأَْر�ــِض  ِفي  ُتْف�ِصُدو�  ال  َلُهْم  ِقيَل 
»اإّنما  اأّنه  يرى  هو   ]12  ،11 ]البقرة:  َي�ْصُعُروَن}  ال  َوَلِكْن  �ْلُمْف�ِصُدوَن  ُهُم 
جاء {�إِنَُّهْم ُهُم �ْلُمْف�ِصُدوَن} ُم�ستاأنفًا ُمفتتحًا »باأَل«، لأنَّه خبٌر من اهلل 
ِلُح�َن}،  ُم�صْ َنْحُن  {�إِنََّما  قوله:  من  قبله  والذي  كذلك،  باأنهم  تعالى 
مُت ذكَره مَن الدخوِل  َلَلِزم عليه مثُل الذي قدَّ حكاية عنهم. فلو عطف 
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باأنه  لأنف�سهم  ِمْنهم  وو�سفًا  اليهوِد  ِم��َن  خبرًا  ول�ساَر  الحكايِة،  في 
ِلُح�َن}، وقالوا اإّنهم  ه ِقيَل: قالوا: {�إنََّما َنْحُن ُم�صْ ُمْف�ِسدون، ول�سار كاأنَّ

المف�ِسدون، وذلك ما ل ُي�َسكُّ في ف�ساِده.   
َقاُل��  �لنَّا�ُض  �آَمــَن  َكَما  �آِمُن��  َلُهْم  ِقيَل  تعالى: {َو�إَِذ�  قولُه  وكذلك 
َيْعلَُم�َن}  ال  َوَلــِكــْن  َفَهاُء  �ل�صُّ ُهــُم  ــُهــْم  �إِنَّ ال  �أَ َفَهاُء  �ل�صُّ �آَمــَن  َكَما  ِمــُن  �أَُنــ�ؤْ
لكان  َقْبَله،  ما  على  �ْلُمْف�ِصُدوَن}  ُهــُم  ــُهــْم  {�إِنَّ عطَف:  ولو   ]13 ]البقرة: 
َيكوُن قد اأُْدِخَل في الحكايِة ، ول�ساَر حديثًا ِمنهم عن اأنف�ِسهم باأنَّهم ُهُم 
اأن يوؤِمنوا لئال يكونوا من  اإَنما ُتركوا  اأنهم  اأن َزعموا  َبْعِد  ال�سفهاُء، من 

ال�سفهاء)70(.
كل ذلك عند التحِقيِق ل ي�ستقيم في منطِق العقِل الأخذ به وجًها ، 
لأّن فيه اأّن ال�ّسامع يتوّهم ما ل �سبيَل اإلى توهِمه في منطِق العقِل.  ونحن 
اأّما من  اأن يتوّهمه لدقته، ولطفه،  اإنما نحتاط، وندفع ما ُيمكُن للعاقِل 
يتوهم مع ظهور الأمِر فذلك حّقه اأن يعر�َض عن اأمِره، حتى يرجَع اإلى 

ُم.  مْت ما ل ُيتوهَّ نف�ِسه، فيدرَك اأّنه هو الذي لم يَر حّق نف�ِسه حين توهَّ
يتوهم  قد  اأّن��ه  مع  اأخ��رى،  على  فيه عطف جملة  الكريم  وال��ق��راآن 
عند اأول الّنظِر اأّنها معطوفة على غيرها، وبرغم من ذلك لم يرع حّق 
النَّظر، فيقطع لالحتياِط، بل عطَف،  اأّول  هذا التوهم الذي يكون عند 
لأّن العتداد بما يكون عند اأّول الّنظر من التوّهم لي�ض من �ساأِن البياِن 
�أُنــِزَل  َلــْ�ال  {َوَقاُل��ْ  وَتَعاَلى:  �ُسبَحاَنه  اهلِل  قوِل  في  ما  تَرى  األ  العالي، 
 ]8 ]الأنعام:  ُينَظُروَن}  اَل  ُثمَّ  �الأْمــُر  َي  لَُّق�صِ َملَكاً  �أَنَزْلَنا  َوَلْ�  َملٌَك  َعلَْيِه 
َي �الأْمُر} مع احتماِل اأن يتوهم  لَُّق�صِ �أَنَزْلَنا َملَكاً  من عطف قوِله {َلْ� 
اأّنه معطوف على معمول )قالوا( فيكون مقولهم  اأول النظر العجل  من 
اأول  يكون عنَد  اأن  ُيمكن  الذي  يرع حق هذا  اأمرين. وهو غير مراد.لم 
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النظر العجِل، ذلك اأّن من يتوهم ذلك اإذا رجع اإلى نف�ِسه التي توهمت 
ذلك اأدرك عظيم غفلتها بل وحمقها في �سوِء الّتلّقي، فيخجل ، وينك�سر.
َكَفُرو�  �لَِّذيَن  {َوَقــاَل  وَتَعاَلى:  �ُسبَحاَنه  اهلِل  َقوِل  في  ترى  وكذلك 
ِمْن  ِبَحاِمِليَن  ُهم  َوَما  َخَطاَياُكْم  َوْلَنْحِمْل  �َصِبيلََنا  ِبُع��  �تَّ �آَمُن��  ِللَِّذيَن 

ن �َصْيٍء �إِنَُّهْم َلَكاِذُب�َن} ]العنكبوت: 12[. َخَطاَياُهم مِّ
�َصْيٍء}  ــن  مِّ َخَطاَياُهم  ِمــْن  ِبَحاِمِليَن  ُهــم  {َما  تعالى:  قوُله  جاء 
فيكون   ، القوِل  مقول  على   معطوف  اأّن��ه  الَعجل  ُيوهم  قد  وهذا  بالواو، 
وبرغم من هذا   ، المعنى  فيف�سد  اآمنوا،  للذين  الذين كفروا  من مقول 
�سبه  في  البالغيون  يُقول  كما  لالإيهام  دفًعا  يف�سل،  ولم  ال��واو،  جاءت 
كمال النقطاع. ذلك اأن هذا التوهم ل يقُع اإل من قلٍب غافٍل، ومثُله لي�ض 
اأهال لأن يراعى حاُله، لأنه هو الذي لم يرَع حق  نف�ِسه، فالغفلة مهلكة. 

�َصْيٍء}  ــن  مِّ َخَطاَياُهم  ِمــْن  ِبَحاِمِليَن  ُهــم  {وَمــا  في  ال��واو  وه��ذه 
هي الواو العاطفة ما بعدها على اأول الآية: {َقاَل �لَِّذيَن َكَفُرو� ِللَِّذيَن 

�آَمُن��} فاهلل تعالى ُيخبٌر بخبرين: 
الأول اأن الذين كفروا قالوا للذين اآمنوا... والخبر الثاني اأنهم لن 

يحملوا من خطاياهم �سيًئا)71(.
اأن يقيمها في قلبه ل يغفُل عنها حتى  الآية حريٌّ بكّل عاقل  وهذه 
يدجلون  زماننا هذا، حين  في  والقادة  ال�سا�سة  لأكاذيب  فري�سة  يقع  ل 
على �سعوبهم باأنهم �سيحملون عنهم كّل مهّمة اإذا ما فو�سوهم ، واتبعوا 
�أَْوَهـــَن  {َو�إِنَّ  العنكبوت  ببيت  احتمى  فقد  وتبع  �سمع  فمن  �سيا�ستهم. 
كلُّ  فليحذْر   ]41 ]العنكبوت:  َيْعلَُم�َن}  َكاُن��  َلْ�  �ْلَعنَكُب�ِت  َلَبْيُت  �ْلُبُي�ِت 

عاقٍل اأن يبيَع عقَله لأحد ، ول�سّيما  ل�سيا�سّي اأو اأعالمّي .
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اأنه  اأّن��ه قد يتوهم عجل غافٌل  »ال���واو« مع  ب�  ال��ذي ج��اء  وم��ن ه��ذا 
معطوف على ما قبله ، فيف�سُد المعنى قول اهلل �ُسبحانه وتعاَلى: {�أََلْم 
َتر �إَِلى �لَِّذيَن َناَفُق�� َيُق�ُل�َن اِلإِْخَ��ِنِهُم �لَِّذيَن َكَفُرو� ِمْن �أَْهِل �ْلِكَتاِب 
ُق�ِتْلُتْم  َو�إِن  �أََبد�ً  �أََحد�ً  ِفيُكْم  ُنِطيُع  َوال  َمَعُكْم  َلَنْخُرَجنَّ  �أُْخِرْجُتْم  َلِئْن 

ُ َي�ْصَهُد �إِنَُّهْم َلَكاِذُب�َن} ]الح�سر: 11[. َرنَُّكْم َو�هللَّ َلَنن�صُ
وقوله  َجلَّ َجالُلُه: {�إَِذ� َجاءَك �ْلُمَناِفُق�َن َقاُل�� َن�ْصَهُد �إِنََّك َلَر�ُص�ُل 
َلَكاِذُب�َن}  �ْلُمَناِفِقيَن  �إِنَّ  َي�ْصَهُد   ُ َو�هللَّ َلَر�ُص�ُلُه  ــَك  �إِنَّ َيْعلَُم   ُ َو�هللَّ  ِ �هللَّ

]المنافقون: 1[.

قد  َلَكاِذُب�َن}  ــُهــْم  �إِنَّ َي�ْصَهُد   ُ {َو�هللَّ »الح�سر«:  �ُسورة  اآية  في  ُقوله 
فيكون  قولهم.  جملِة  من  فيكون  القول،  مقول  على  معطوف  اأنه  يتوهم 

ظاهر هذا األَّ يعطف بالواو دفًعا ِلهذا الإيهام.
ُ َيْعلَُم �إِنََّك َلَر�ُص�ُلُه...} قد  وقوله في اآية �ُسورة »المناِفُقون«: {َو�هللَّ
ُيتوّهم اأنَّه معطوٌف على مقوِل قوِل المنافقين، فيكون من جملة قولهم، 

فيكون ظاهر هذا األَّ يعطف بالواو دفًعا لالإيهام.
الوهم ل  المراد، لأّن هذا  باإمكان توهم غيِر  يعتدَّ فيه  كّل هذا لم 
البياِن  في  ِبه  ُيعتّد  ل  ومثله  والعجلة.  الغفلة  اأهلكته  قلٍب  من  اإل  يكوُن 

البليغ. فكيف بالمعجز؟  
ْن �إِْفِكِهْم َلَيُق�ُل�َن*  ومن هذا قوُل اهلل �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى: {�أَال �إِنَُّهم مِّ

َوَلَد �هللَّ َو�إِنَُّهْم َلَكاِذُب�َن} ]ال�سافات: 152-151[
جاء قوله تعالى {�إّنهم لكاِذُب�ن} بياًنا ِلحاِلهم، وجاءت »الواو«، فهل 
{َولَد  َجالُلُه:  َجلَّ  قوله  على  معطوٌف  اأّنه  غافٌل  م  يتوهَّ اأن  اإمكان  اعتبر 

ا ؟ �هلُل} فيكون من مقولهم اأي�سً
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اأن يقَع ؛ لأنَّ �ِسباق »الواو« ولحاقها متناق�سان.  هذا وهٌم ل ُيمكن 
واّللحاُق حكٌم  على �ِسباقها باأّنه َكذٌب. فكيف يجتمعان في مقالة قائٍل.؟
َبا اَل  ا قول اهلل �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى: {�لَِّذيَن َياأُْكُل�َن �لرِّ ومن هذا اأي�سً
ْيَطاُن ِمَن �ْلَم�ضِّ َذِلَك ِباأَنَُّهْم  َيُق�ُم�َن �إِالَّ َكَما َيُق�ُم �لَِّذي َيَتَخبَُّطُه �ل�صَّ
َجاءُه  َفَمن  َبا  �لرِّ َم  َوَحــرَّ �ْلَبْيَع  �هلّلُ  َو�أََحــلَّ  َبا  �لرِّ ِمْثُل  �ْلَبْيُع  �إِنََّما  َقاُل��ْ 
بِِّه َفانَتَهَى َفلَُه َما �َصلََف َو�أَْمُرُه �إَِلى �هلّلِ َوَمْن َعاَد َفاأُْوَلـِئَك  ن رَّ َمْ�ِعَظٌة مِّ

َحاُب �لنَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} ]البقرة: 275[. �أَ�صْ
م�سبوقا  �لربا}  وحــرم  �لبيَع  �هلل  {�أحـــّل  َج��الُل��ُه:  َج��لَّ  قوله  ج��اء 
ب�»الواو« مع اإمكان اأن يتوهم غافل اأّنه معطوف على قوِله تعالى: {�إِنََّما 

َبا} فيكون من مقولهم، فيف�سد المعنى. �ْلَبْيُع ِمْثُل �لرِّ
البيان القراآن لم يترك الواو، ليدفع هذا التوهم، ذلك اأّن هذا التوهم 
لُيمكن اأن يُقوَم اإل في فاقٍد عقَله ذاهٍل عّما ي�سمع، من ذا الذي يمكن اأن 
يتوهم اأّن {�أحّل �هلل �لبيع وحّرم �لّربا} من مقوِل من قال: { �إّنما �لبيُع 

ِمثُل �لّربا})72(.
المهّم اأن القول بالقطع لالحتياِط ودفع توهم غيِر المراد ل ي�سلح 
وجًها من وجوه التاأويل ، ففي البيان العالي من القراآن ما  يحمي ال�سامع 
ع ِمن �ُسوء الفهِم ، فيكفي كما قيل من  المعاَفى ِمن داِء الغفلِة وِمن الّت�سرُّ
حّظ البالغِة األ يوؤَتى ال�سامع من �سوء القائل ،وحمايُة ال�سامِع المعاَفى 
ِجها. للِة وتماِمها وتبرُّ ِمن داِء الغفلِة وِمن التَّ�سّرع هو من اأ�سول ح�سن الدَّ
اأي  ِمن  فارًغا  باًبا  النقطاِع  كمال  �سبه  »يبَقى  �سيخنا:  قال  وقال 

اه«)73(. �َساهٍد، وهذا هو الوجه الذي نر�سَ
العالي �سورتاِن:  البياِن  الف�سِل في  اأن �سور  القول عندي  ل  مح�سّ
النقطاع  كمال  اأّم��ا  الت�سال(  كمال  )�سبه  و�سبِهه  الت�سال  كماُل 
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واأّما  البياني،  ال�ستئناِف  اإِلى  الكالمية فمرجُعُه  الن�سبة  لالختالف في 
الكالم  في  يتحقق  ل  فهو  المعاني،  بْين  الجامع  لنتفاء  النقطاِع  كماُل 

البليغ.
واأّما القطع لالحتياِط ودفِع توهم ال�ّسامِع غير المراد )�ِسبه كماِل 

قوِط اأقرُب. النقطاع( فالقوُل ِبه مرجوٌح بل اإلى ال�سُّ
ويبَقى القول فيما �ُسّمي الو�سل ِلدفِع الإيهام كما في: ل ويغفُر اهلل 
)يغفر(  الفعل  عَلى  داخاًل  النفي  يكون  اأن  لدفع  ِبها  »ف�الواو« جيَء  لك 

فيكون دعاًء علْيه ل دعاًء له.
هذه الواو لي�ست واو و�سٍل، بل هي واو دفِع الإيهام، فهي لم تعطف 

جملًة على جملة.
وتوّهم ال�سامع هنا عند خلو الكالم من الواو ومن غيرها من القرائن 
توهم م�سروع، فحقه اأن ُيحمى ال�سامع منه، بخالف ما في الذي  �سموه 

ب� »�سبه كماِل النقطاع« ال�سابق القوُل فيه، فاختلفا.
فيمكن  »ال��واو«  ب�  الإتياِن  على  يتوقُف  ل  هنا  الإيهاِم  دفع  اأنَّ  وبقي 
دفعه في �سياق الم�سافهِة، فال�سكوِت برهًة ، يُقول: »ل« ثم ي�سكت هنيهًة، 
ويقول، يغفُر اهلل لك، فيتحقق دفع اإيهام غيِر المراِد، وفي �سياق الكتابة 
الة على انتهاء جملة  النفي. المهم  ُيمكن ا�ستعمال عالماِت الترقيم الدَّ
اأّن القرائن التي تدفع هذا التوّهم غير متوقفة على الإتيان ب� »الواو« ولو 
كانت متوقفًة على الإتياِن بالواِو ما كانت هذه ال�سورة من �سور الو�سل 
البالغي، لأنَّ هذه »الواو« لي�ست بواو عطف )و�سل(  وكالمنا في العطف 
فيما  البالغيين  فكالم  الو�سل،  اأ�سلوب  تعريف  في  قّرر  ما  على  بالواو 
�سموه الو�سل لدفِع الإيهاِم اإقحام لي�ض له ما يحمُل علْيه، فوجَب الرجوُع 
الأ�سلوب. وهذان من  ل�سور  و�سبًطا  للنظِر،  الأوَلى.تحريًرا  ما هو  اإلى 

اأ�سول النظِر البالغي في البياِن البليغ.  
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ولو كاَن الإتيان بالواو لدفع توهم غيِر المراد فلم لم تاأِت الواو في 
َوَما  وَن  ُي�ِصرُّ َما  َنْعلَُم  ــا  �إِنَّ َقْ�ُلُهْم  َيْحُزنَك  {َفال  وَتَعاَلى:  �ُسبَحاَنه  قوِله 
ُيْعِلُن�َن} ]ي�ض: 76[ لم ياأت بالواو في {�إّنا نعلم...} ليدفع توّهم اأّنه من 
اأّن من توهم ذلك فهو  اإّن��ا... ذلك  اأنهم يقولون  اأي ل يحزنك  مقولهم 
اأحّق باأن  يعر�ض عنه لأنه بهذا التوهم دّل على اأنه خارج عن النا�ض، فال 
حة الإدراك العقلّي للبيان ،  اعتداد بمثِله، فالقراآن هنا اعتد بقرينة �سِ
ولم ياأِت ب� »الواو« اأو غيرها ليدفَع الإيهام الذي قد يقع من القلِب الغافِل 

اأو الجاهل.
حيحه  حابة« من �سَ ومن هذا ما رواه م�سِلٌم في كتاب »ف�سائل ال�سّ
َهْيٍب َوِباَلٍل  ب�سنده َعْن َعاِئِذ ْبِن َعْمٍرو اأَنَّ اأََبا �ُسْفَياَن اأََتى َعَلى �َسْلَماَن َو�سُ
ِ َماأَْخَذَها.  ِ ِمْن ُعُنِق َعُدوِّ اهللَّ ِ َما اأََخَذْت �ُسُيوُف اهللَّ ِفي َنَفٍر َفَقاُلوا: َواهللَّ
ِبىَّ  النَّ َفاأََتى  ِدِهْم؟!  َو�َسيِّ ُقَرْي�ٍض  ِل�َسْيِخ  َهَذا  اأََتُقوُلوَن  َبْكٍر:  اأَُبو  َفَقاَل  َقاَل 
ْبَتُهْم؟  اأَْغ�سَ َلَعلََّك  َبْكٍر،  اأََبا  »َيا  َفَقاَل:  َفاأَْخَبَرُه   - و�سلم  -�سلى اهلل عليه 
ُبو َبْكٍر، َفَقاَل: َيا اإِْخَوَتاْه  َك«. َفاأََتاُهْم اأَ ْبَت َربَّ ْغ�سَ ْبَتُهْم َلَقْد اأَ َلِئْن ُكْنَت اأَْغ�سَ

.» ُ َلَك َيا اأَُخيَّ ْبُتُكْم؟ َقاُلوا َل. َيْغِفُر اهللَّ اأَْغ�سَ
ر قولهم: »ل. يغفُر اهلل لك، يا اأِخي« اأيمكن لذي عقل اأن يتوهم  تب�سّ
�َسلمان  من  ذلك  يكون  اأن  اأيمكن  )يغفر(  الفعل  على  داخلة  )ل(  اأّن 
ل  ما  منهم  الإ�سالم  الذي جعل  اأوؤلئك  هم،  من  وهم  وبالل،  هيب،  و�سُ

ن �َسُرفت اأن�سابهم اأن يعط�ض بغبار واحٍد منهم. �سبيل لكثير ِممَّ
َي اهلُل َعنُه، وهو من هو؟ اأََو ُيمكن اأن ُيقال ذلك ِلمثل �سيدنا اأبي بكر، َر�سِ
اإّن في �سياِق البيان ما ي�سرف اأي ذي عقل عن اأن يتّوهم اأّن النفي 

داخٌل على الفعل. 
*****
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الق�سايا  من  والمف�ّسرين  البالغيين  اأ�سفاِر  في  اإنَّ  القوَل:  فا�سلة 
يح�ُسن  ما  والتاأويالت  والتطبيقاِت  والآراء  المذاهِب  ومن  والم�سائل، 
ة اأن ي�سدوا  باأهل العلم ببالغِة العربّيِة عاّمة وببالغة بياِن الوحِي خا�سّ
ا وتقويمًيا لأن ذلك هو  الن�سيحة له بح�سن مراجعته ونقده نقًدا تف�سيريًّ
م�ستهّل ال�سعِي اإلى تجديده من داخِله، وتجديده من داخِله، وبعُقوِل اأهِله 
�ُسبَحاَنه  واهلل  واأهِله،  للعلِم  ماجدة  حياٍة  �سرورة  واأل�سنِتهم  واأذواقهم 
وَتَعاَلى اأهٌل لأن ي�ستجدى منه العون على ح�سِن طاعِته وا�ستر�سائه، اإّنه 

ولّي ذلك والقادُر علْيه.

�له��م�ض

)1( الم�سباح في �سرح المفتاح لل�سيِد ال�سريف. ر�سالة دكتوراه تحقيق ودرا�سية  الباحث: 
تركيا  والبالغة.  العربية  اللغة  ق�سم   - الإلهيات  كلية  مرمرة،  جامعة  جليك.  يوك�سل 

ا�ستانبول: عام: 2009م  �ض: 304(.
مو�سى.  اأبي  محمد  اأد  تاأليف  البيان.  علم  لم�سائل  تحليلية  درا�سة  البياني.  الت�سوير   )2(
الطبعة الّثانية. دار الت�سامن للطباعة، بالقاهرة عام 1400. ن�سر مكتبة وهبة بالقاهرة. 

�ض 47.
)3( ُينظر: الت�سوير البياني درا�سة تحليلية لم�سائل البيان ل�سيخنا محمد اأبي مو�سى)م.�ض( 

�ض: 79-76.
        والت�سبيه الدائري في ال�سعر الجاهلي، المجلة العربية للعلوم الإن�سانية، الكويت، العدد 

ال�سابع ع�سر، المجلد الخام�ض، �سنة 1985.
          والت�سبيه الدائري في ال�سعر الأموي وموازنته بال�سعر الجاهلي. اإ�سماعيل اأحمد العالم. 

مجلة التراث العربي - مجلة ف�سلية ت�سدر عن اتحاد الكتاب العرب - دم�سق.
َمحُمود محّمد  عليه  وعّلَّق  قراأه  471ه�(  الجرجاني )ت:  عبدالقاهر   الإعجاز،  دلئل   )4(
�ساكر. مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة،الطبعة: الثالثة 1413ه�. �ض: 98 

فقرة: 86.
�ساكر، طبعة  علْيه محمود محمد  وعلق  قراأه  الجرجاني،  البالغة، عبدالقاهر  اأ�سرار   )5(
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مطبعة المدني   بالقاهرة، ن�سر دار المدني بجدة، عام 1412ه�،  �ض: 26 فقرة : 22.
)6( دلئل الإعجاز ، �ض: 44-54، فقرة : 35.

)7( ال�سابق : �ض 93، فقرة 83.
اأ�سلوًبا بالغًيا لم يكن ما جاء  اإلى القول في الف�سِل والو�سول  )8( من �سبق عبدالقاهر 
والتعليل  التحليل  وح�سن   ، التف�سيل  وبح�سِن  النَّظر،  في  بالمنهجية  مت�سًما  عنهم 

وال�ستنباط  .
      راجع في  هذا كتاب اأ�ستاِذنا العالمِة كامل اإمام الخولي )رحمه اهلل تعالى( عميِد كلية 
العربّي" فقد كان له ف�سل  البيان  "�سور من تطور   : بالَقاهرِة  العربية الأ�سبق  اللغة 
بق في التاأريخ للم�سطلحات البالغية وتتبعها في الأ�سفار وبيان حركة التطّور في  ال�سَّ

درا�ستها .
)9( دلئل الإعجاز  �ض: 222 فقرة: 248.

 ، فِته  �سِ كمال  عدِمه   اأجِل  ِمن  ال�ّسيَء جملًة  تنفي  اأن  الإفهام  في  العربية  �ُسنِن  من   )10(
ه في كماِله بمثابة عدمه كليًة، وهذا من �سبِل الحّث على بلوِغ الكمال،  ادعاًء باأن نق�سَ
فلي�ض ح�سًنا اأن يقنع المقتدر على الكمال بما دوَنه ،وقد ن�سَب اأبو الح�سين اأحمد بن 
احبّي « �سماه: »باٌب ِفي نفي ال�ّسيِء جملًة ِمن  فار�ض)ت: 395ه�( باًبا في كتاِبه »ال�سّ

فِته«. اأجِل عدِمِه كماَل �سِ
احبّي ِفي فقِه اللغِة العربّية و�سنن العرِب ِفي كالِمها، تحقيق . �َسرح وتحقيق:            ينظر: ال�سَّ
�سل�سلة  الثقافة،  ور  لق�سُ العامة  الهيئة  ط:  الراجِحّي،  عبده  تقديم  قر.  �سَ اأحمد  ال�سيد 

الذخائر رقم )99( يوليو 2003م. �ض 437-435.
)11(  دلئل الإعجاز  �ض: 98 فقرة: 86

)12( ال�ّسابق �ض 98 فقرة: 85
)�سل�سلة:  القراآن  اإعجاز  في  ر�سائل  ثالث  كتاب:  �سمن  القراآن.  اإعجاز  في  النكت   )13(
ذخائر العرب : 16( تحقيق   محمد خلف اهلل، د. محمد زغلول �سالم. ط )3( �سنة 

1976م. دار المعارف بم�سر �ض: 76-75.

)14( اأ�سرار البالغة   �ض 143 فقرة: 124.
)15( يلفتنا عبُدالقاهِر اإلى اأّن البياَن الذي يحتاج متلِقيه اإلى ف�سِل  عنايٍة بتلِقيه، وب�سٍر 
مثل  اإلى  ا  اأي�سً �سانعه  اأحوَج  قد  هو  ولطائفه  دقائِقه  وا�ستنباط  فيه،  المعنى  بحركِة 
و�سنعة  اختياًرا  العناية  من  يبذل  اأن  اإلى  مفتقٌر  كالهما  وال�سامع  فال�سانع  ذلك، 

وا�ستدراك �سواٍب جمالي ما يجعل له الف�سيلة على من  �ِسواه.
          وبّيٌن اأن عبدالقاهِر ل  يرِمي اإلى ما كانت الحاجُة اإلى الجتهاد في �سنعه وتلقيه مخرجها 
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العجُز وكزازة الطبع ون�سب القريحة، وفقر الثقافِة روايًة ودربًة ، فمثل هذا اإنما ُيثمُر تعقيًدا 
ا وتلفًعا باأ�ستار الُح�سِن والبهجِة والإدها�ض. وتعمية واإلبا�ًسا ، ل غمو�سً

)16( ال�سابق:�ض 145 فقرة: 125.
)17( روح بالغِة هذا الأ�سلوِب )الف�سل والو�سل( حا�سرٌة في كل اأ�سلوٍب بليغ ذلك اأّن هذه 
الروح تتمثل في اأمِر المعاني اختالًفا واتفاًقا واجتماًعا وافترقا، ومن اأعَظَم فقه ذلك 
واأح�َسَنه كان له اأن يقتدَر على فقه كل الأ�ساليب التركيبية والت�سورية والتحبيرّية على 
تعددها وتنّوعها لتنظر اأّي اأ�سلوِب يحمُل اإلى القلِب دقيقًة ولطيفة، تجد هذه الروح هي 
روَحه وجوهره. ومن هنا  تتبّيُن لنا حكمة من قال: البالغُة معرفة الف�سل والو�سل، 

فهي من الكلمات العقم التي ل ُيمكن اأن ي�ستبدَل بها غيرها.   
اأو  اللفظي  بط  الرَّ اأو  الت�ساق  اأو  بال�ّسبك  ُيعرُف  ما  الأن�سارّي هو  الّنظم عند حازم   )18(
الأدوات  طريق  عن  الكالم  اأج��زاء  تترابط  من   يتمّثُل  وهو  المحدِثين،  عند  الت�سام 
تتابعا  الكلمات  تتابع  تعمل على  ربًطا �سريًحا،  والتكرار..  العطف،  نحو  اللفظية من 
البنية   ُي�سمونه  بما  عندهم  يتعّلُق  فهو  والمعجمية..  النحوية  الوجهة  من  �سحيحا 

ال�سطحية للنَّ�ّض عندهم يتعلق  بالعالقات اللفظية  بْين اأجزاء الكالم. 
         والأ�سلوب عند حازم هو ما ُيعرُف عند المحدثين بالحبك والن�سجام، واللتحام، اأو 
التما�سك المعنوي ، وهو عندهم كما �سبق يقوم من العالقاِت الجوانية بين المعاني،  
وهذه العالقات ل ريب اأقوى من العالقات التي تن�ساأ عن الروابط اللفظية ، فالرابط 
ما  اإلى  مفتقرًة  الجوانية  العالقاُت  تكون  الأمر حين  غالِب  في  ِبه  يوؤتى  اإّنما  اللفظي 

يقويها اأو يزيدها تقريًرا.   
            ينظر في هذا: منهاج البغاء و�سراج الأدباء لحازم القرطاجّني. تحقيق محمد الحبيب بن 

الخوجة. طبعة دار الغرب الإ�سالمي. الطبعة الثالثة �سنة 1986م بيروت. �ض 363.
            وانظر معه: الن�ّض والخطاب والإجراء لروبرت دي بوجراند. ترجمة تمام ح�سان. ن�سر 

عالم الكتب. بالقاهرة . ط )2( �ض 103.
           وعلم لغة الن�ض النظرية والتطبيق لعزة �سبل محمد. �ض 99 وما بعدها، مكتبة الآداب 

ميدان الأوبرا بالقاهرة  �ض 184 وما بعدها.
            ل�سانيات الن�ّض النظرية والتطبيُق : مقامات الهمذاني اأنموذجًا،  ليندة قّيا�ض.  الطبعة 

الأولى: 1430ه�. مكتبة الآداب. ميدان الأوبرا. القاهرة . �ض 27. 
)19( ينظر في هذا مفتاح العلوم، لأبي يعقوب ال�ّسكاكّي )ت: 626ه�( الطبعة الأولى 1356ه�، 

مطبعة م�سطفى البابي الحلبّي. القاهرة  �ض 120.
         ومفتاح تلخي�ض المفتاح ل�سم�ض الدين الخلخالي )ت: 745ه�( تحقيق ها�سم محمد 
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ها�سم، الطبعة الأولى عام: 2007م . المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة �ض 373.
           والمطول ل�سعد الدين التفتازاني. مطبعة اأحمد كمال تركيا عام 1330ه� �ض 247.  

)20( دلئل الإعجاز �ض 224 فقرة: 150.
)21( مفتاح العلوم: �ض 120.

)22( ينظر اأ�سرار البالغة   �ض 151-152، فقرة: 132-131. 
)23( ال�سابق   �ض  239، 232.

محمد  تحقيق  392ه�(  )ت:  الجرجاني  للقا�سي  وخ�سومه،  المتنبي  بين  الو�ساطة   )24(
 ، و�سركاه  الحلبي  البابي  عي�سى  مطبعة  البجاوي،  محمد  علي  اإبراهيم،  اأبوالف�سل 

�ض:41.
)25( دلئل الإعجاز  �ض 450 فقرة 532.

اأبي  ل�سيخنا محمد  البياني  الت�سوير  وانظر   ،117 فقرة:   ،129 البالغة �ض:  اأ�سرار   )26(
مو�سى. �ض: 121 وما بعدها، وفن الت�سبيه لعلى الجندي. الطبعة الأولى �سنة 1952م. 

مكتبة نه�سة م�سر بالقاهرة ج 2 �ض 160 وما بعدها.
بْينهما  لما  ركنيه  اأحد  ُحذف  بت�سبيٍه  لي�ست  ال�ستعارة  اأّن  في هذا  اإلْيه  اأذهب  الذي   )27(
من عظيم المبالغة في الم�سابهة، ذلك اأنَّ الُبعَد الوظيفّي لكلٍّ مختلف : الت�سبيه اأداة 
ك�سف لما بين الأ�سياء من عالقات وتقارٍب ، فهي تعتمد على قدرة ال�ساعر ومكانته 
في الفرا�سة البيانّية الَّتي َتجعله ُيب�سر ما بْين الأ�سياِء من عالقاٍت لطيفٍة ل يب�سرها 

غيُره، فالت�سبيه اأداُة ك�سٍف وتبييٍن.
          وال�ستعارُة اأداُة خلٍق واإبداٍع . هي ل تك�سُف ما هو موجوٌد غائٌر . هي تخلُق عالًما َجِديًدا. 
ا هو  موجوٌد ما لي�ض بموجوٍد اإل بها. ومن ثم ل اأرى اأنَّ ال�ستعارة قائمٌة على  هي تخلُق ممَّ
المبالغِة في الم�سابهة، واأن ف�سيلَتها ِمن اأنَّها تحّقق المبالغة في الم�سابهة واإيجاز العبارة 

عن المعنى. 
         البعُد الوظيفّي لال�ستعارة غيُره البعُد الوظيفي للت�سبيه، واإذا تباعدا وظيفًيا تباعًدا 

تكّونا وتكويًنا. ولم يكن اأحدهما وليَد الآخر.
)28( دلئل الإعجاز: �ض 223، فقرة 249.

)29( ال�سابق: �ض 224، فقرة : 250.
)30( ال�سابق �ض 224، فقرة : 251.

)31( ال�سابق : �ض: 225 فقرة : 252.
)32( ال�سابق : �ض: 225 فقرة:251
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اأبي  اأبي تماٍم من نقوٍد مبعُثه التهاون في مالحظة حاِل  )33( غيُر قليٍل مما ِرمي به �سعُر 
تماِم وما هو علْيه من تكويٍن نف�سِي وعقلِي، وما له في عالم الكلمة ال�ساعرة من تفّرٍد 
في الت�سور والت�سويِر، فاأُريد منه اأن  يكون »اإمّعة«: يجِري على ما جَرى علْيه اآخرون، 
ُه ، وما كاَن لأبي تماِم اإل اأن يق�سي حق �سكراِن  واأن يكفَر بنعمة رّبه �ُسبحاَنه وَتعاَلى جدُّ

نعمِة التميز، واأن يم�سي �ساِئًحا: ولم ل تفهم ما ُيقال.؟!!!
ير في ح�سن التلّقى. كذلك ال�سعراء. هم اأمراء             األقى في وجه ناقده جريرَة التق�سِ

البيان،  كما قال »الفراهيدي« فاأ�ساب الحّق.
)34( ينظر في هذا مواهب الفتاح لأبي يعقوب المغربّي ، وحا�سية الد�سوقّي على مخت�سر 
الحلبي  البابي  عي�سى  مطلعة  طبعة:  التلخي�ض(  �سروح  )�سمن  البالغة  في  ال�سعد 

القاهرة . ج 3 �ض 12-11.
)35( ينظر في هذا منهاج البلغاء.�ض  63، 71 ، 83.

)36( ينظر: مفتاح العلوم لأبي يعقوب ال�سّكاكّي ، �ض 122.
)37( ال�ّسابق : �ض 124.

 3 ج  التلخي�ض(  )�سروح  البالغة  في  ال�سعد  مخت�سِر  على  الد�سوقي  حا�سية  ينظر   )38(
�ض11.

)39( اأْي لأجل الوزن ، وهذا من عبِدالقاهر غيُر حميٍد عندي، بل لل�سعِر من هذا الترتيِب 
ن�سيٍب وافٌر يتاأّدى اإلْيه من اأّنه جمَع بْين هذه الأ�سياء من جهٍة واأّنه ن�سَقها على هذا 

الّنحِو من اأخرى، فالجمُع والترتيب هما المحققان لل�سعر ف�سيلته في هذا البيت.
)40( اأ�سرار البالغة، �ض 109 فقرة: 102.
)41( دلئل الإعجاز، �ض 535 فقرة: 630.

)42( عّد هذا البيت من معاظالِت المتنبي لما اأقامه على نظم مت�سٍم بالتعقيد التركيبّي ، 
وهم يرون اأّن المعنى على   اإِذا اأ�ساَبَك الطيُب اأنت ِطيُبه. والماَء اأنَت واإِذا اْغَت�سلَت 

اأنت الغا�ِسُل الماء
)43( جمهرة البالغة، عبدالحميد الفراهّي )�سل�سلة الدائرة الحميدية رقم 127(  الدائرة 

الحميدّية، مطبعة معارف بمدينة اأعظم كره. الهند، عام: 1360ه�. �ض: 50.
           وانظر معه »�سيا�سة البالغة عند الفراهي« لالأ�ستاذ الدكتور �سالح بن �سعيد الّزهراني. 

بحث في مجلة جامعة اأم القرى عام 1422ه�.
)44( دلئل الإعجاز   �ض 96 فقرة 85.

)45( جمهرة البالغة للفراهّي   �ض 51-52، وانظر معه بحث: �سيا�سة البالغة . اأد �سالح بن 
هرانّي مجلة جامعة ام القرى بمكة المكرمة 1422ه� . �سعيد الزَّ
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ا  )46( هذا مثُله كمثل التقديم والتاأخير في العقِل البالغي، ل يقال قدم كذا اإلَّ اإذا كان ممَّ
يجوز تقديمه وتاأخيره عقاًل ولغة، فال يقال مثاًل �سرُّ بالغة تقديم اأداة النفي اأو اأداة 
ال�ستفهام كذا، ذلك اأن هذا التقديم  واجٌب في عرِف العربية ، وما كان واجًبا تقديمه 

اأو ممتنًعا تقديمه ل ين�سُب ف�سله للمتكلِم، بل للغة نف�ِسها..
)47( وبهذا يتبين لك اأنَّ الكالَم المت�سارد الذي لي�ض بْينه ن�سٌب ل يدخُل في باب الف�سل 
والو�سل، لأن مثل هذا الكالِم - اإن �سميناه كالًما على �سرٍب من الت�سامح اأو اإن �سئت 
ا من عمِره في مجرِد ال�ستماع اإليه ف�ساًل  الت�ساهل  - لي�ض اأهال لأن ُينفق عاقٌل بع�سً
عن اأن يراجعه، فمثله مما ُي�سِدُئ القلَب ويف�سُد الذوق، وكفى بالمرء معابة اأن يف�سد 
ثيابك،  وا�ستغ�ض  م�سامعك،  »فا�سدد  بهذا  �سمعت  ف��اإذا  ول�سانه.  وذوَق��ه  قلِبه  �سمعه 
واإياك والإ�سغاء اإليه، واحذر اللتفاَت نحوه؛ فاإنه مما ُي�سدئ القلب وُيعميه، ويطم�ض 
المتنبي  بين  الو�ساطة  الجرجاني:  القا�سي  يقول  كما  القريحة«.  ويكّد  الب�سيرة، 

ومه. �ض 41. وخ�سُ
اأعلى بكثيٍر من م�سطلح المت�سابه  البياني« هو عندي  التعبير ِبم�سطلح »الّت�سريف   )48(
ْفَنا ِفي  رَّ اللفظي اأو النظمّي ، وهذا الم�سطلح له اأ�سل في القراأن الكريم:{َوَلَقْد �صَ

ُرو�ْ َوَما َيِزيُدُهْم �إِالَّ ُنُف�ر�ً } ]الإ�سراء:41[. كَّ َهـَذ� �ْلُقْر�آِن ِلَيذَّ
)49( الم�سباح في �سرح المفتاح لل�سيِد ال�سريف   �ض 318.

دقة،  الِة لطيفٌة تِقيُم النف�ض مقاِم العا�ِسق لبذل ال�سَّ )50( في الإعراِب هنا عن الّدعاِء بال�سّ
الم�ست�سرِف لما ُي�ستجَنى من بذلها اإيماًنا واحت�ساًبا.

الة كلمة تحمُل اإلى القلِب  عظيَم التبّتل والقنوِت والخ�سوع، والتجّرد  وال�ستغراِق             ال�سَّ
في العالقِة باهلِل �ُسبحانه وتعالى وكاأّن اهلل تعالى ياأمُر ر�ُسوله  �سلى اهلل عليه و�سلم  
باأن يكون دعاوؤه لهم حاماًل هذه المعاِني، فما هو  بدعاٍء عابٍر وجيز، بل هو دعاء كامل 
بعظيم  �سعوًرا  المت�سدق  اإلى  يحمُل  مّما  وعال،  عّز  اهلِل  معيِة  في  وال�ستغراِق  التبتل 
يحمل  نف�ِسه  الوقِت  في  وهو  ِبه،  وراأفته  به،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سوِل  رحمِة 
اإلى قلِب الم�ستحّقين لل�سدقة )الزكاة( �سعوًرا بعظيم اعتناء الر�سول �سلى اهلل عليه 
ُه علْيه وعلى اآله ال�سدقة،  هم، وهو الذي حّرم  رّبه  �ُسبحاَنه وَتعاَلى جدُّ و�سلم ِبما يخ�سُّ
فلي�ض له ول لأحد من اآله اأدنى منفعة مادية، وهنا يتمكن معنى التجّرد لمنفعة الأمة، 

وفي هذا اأ�سوة ح�سنة لكل من ابتلي باأن يكون اأميَر قوٍم، واإن كانوا ثالثة لي�ض اإّل.   
ّل  ّل( ب� »على««، وحّقه اأن يقال )�سَ            ويزيد هذه المعاني تمكيًنا ونماًء اأن عّدي قوله )�سَ
لهم( ولكّن التعدية ب� »على« فوق اأنها ت�سير اإلى ت�سمين الفعِل معنى التعطف، َفاإنَّ ِفيِه 

معنى ال�سموِل والإحاطِة والإ�سباِغ ، فهو دعاٌء محيٌط بجميِع اأمر المت�سدق.
عند  الوجه  بهذا  علْيه  ُي�سّلى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�ُسول  ي�سمُع  اّل��ذي  ذا  َمن          
من  مزيِد  اإلى  وا�ست�سراًفا  واحت�ساًبا  اإيماًنا  ال�سدقة  بذل  اإلى  ي�سارع  ل  ثم  ت�سّدِقه، 
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لَفى. الُقرَبى والزُّ
          كل هذا من باب التثقيف النف�سّي في البيان الُقراآن هو ممزوٌج في كل معًنى جاَء ِبه 
هو  النف�سّي  التثقيِف  في  الكريم  للُقراآن  البيانية  ال�سّنة  وا�ستك�ساف  الُقراآني،  البياِن 

ه الأعظم. ِلما يحمُله ِمن لطيف معاِني الهدى.  َطلبُة العقِل البالغي، وَمحجُّ
اإلْيه:  اأحوجها  النف�ِض تثقيًفا ما  اإلى  الولُد، قوٌل يحمُل  اأن ي�ستعبَد  قوله: ما قال ربك   )51(
اآخر، لو كانت الأم م�ستعبدة ولدها ما كان هذا  اأن ي�ستعبِد  لي�ض لأحد من العالمين 
بالمر�سي في �سرعة الحّق �ُسبَحاَنه وَتَعاَلى، ما ي�ستعبُد غيُر اهلل تعالى اأحًدا، تلك التي 
يجب اأن تقاُم في قلِب كّل اإن�سان. ومن �سعى اإلى اأن ي�ستعبًدا اأحًدا ، فاإّنما هو �ساٍع اإلى 
اأن  ير�ض  لم  وكاأّنه  ال�ّسرك،  اأ�سنُع  فذلك  وَتَعاَلى،  �ُسبَحاَنه  اهلل  مقام  نف�ًسه  يقيم  اأن 
يكون هو هلل عبًدا، واأن يكون اهلل �سبحانه وتعالى له �سيًدا، اأبى اإل اأن يكون هلل �ُسبَحاَنه 

وَتَعاَلى نًدا، واهلل تعالى يخلق، وهو ي�ستعبُد من خلقه اهلل تعالى.
           كذلك ينطُق حاُل كلِّ َمن ي�ستعبُد اأحًدا من خلِق اهلل تعالى.

          َمن اأراَد اأن ي�ستعبَد اأحًدا علْيِه اأَن َيخلَقه اأوًل ُثمَّ يرزقه ويرعاه، من قبِل اأن ي�ستعبَدُه،  
فهل يفقه الطغاة ، اأّنى لهم  اأن يفهموا، واهلل تعالى يُقول: {�أُوَلـِئَك �لَِّذيَن َطَبَع �هلّلُ 

ْب�َصاِرِهْم َو�أُوَلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُل�َن} ]النحل:108[.  َعلَى ُقُل�ِبِهْم َو�َصْمِعِهْم َو�أَ
ُ َعلَى ِعْلٍم َوَخَتَم َعلَى �َصْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعلَى  ْيَت َمِن �تََّخَذ �إَِلَهُه َهَ��ُه َو�أَ�َصلَُّه �هللَّ           {�أََفَر�أَ

ُروَن} ]الجاثية: 23[. ِ �أََفاَل َتَذكَّ َب�َصِرِه ِغ�َصاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد �هللَّ
)52( مفتاح العلوم لل�سكاكي، �ض 130.

)53( دلئل الإعجاز، �ض 237 فقرة: 269.
)54( قوله تعالى: {�إّنما عند �هلل ه� خيٌر لكم} لي�ست )اإنما( هنا اأداة ق�سر لأّن )ما( هنا 
مو�سولة ، ولي�ست كافة، والمعنى : اإّن الذي عند اهلل هو خير لكم، والق�سر الذي في 
هذه الجملة لي�ض طريقه )اإّنما( بل طريقه  �سمير الف�سل )هو( على مذهب من ل 

ي�سترط اأن يكون »�سمير الف�سل« بين ركنين ُمعرفين.
)55( دللت التراكيب   �ض 234.

)56( دلئل العجاز   �ض  233، فقرة 265.
العطف  دللت  في  ونظرت  ،والمجيزين  المانعين  اأدل��ة  ونقد  ذلك  مناق�سة  ب�سطُت   )57(
بْين الإن�ساء والخبر  في كتابي: م�سالك العطِف بْين الإن�ساء والخبر. مطبعة الأمانة. 

جزيرة بدران .بالقاهرة. ن�سر مكتبة وهبة بالقاهرة عام 1413ه�.
)58( مفتاح العلوم: 119. وانظر معه: الم�سباح �سرح المفتاح لل�سيد ال�سريف.�ض 307-306.

)59( ينظر   اأ�سرار البالغة لعبِد القاهر  �ض 157 فقرة: 133،  �ض 165 فقرة: 136.   
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اهلل  جار  ل  التاأويل  وجوه  فى  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوام�ض  حقائق  عن  الك�ساف   )60(
الزمخ�سرى )ت: 538 ه� ( طبعة  دار الكتاب العربي � بيروت �سنة: 1407ه� . ج 1 

�ض: 47-46.
الدين الطيبّي على  : حا�سية �سرف  الريِب  الك�سِف عن قناع  ِفي  الغيب  ينظر:  فتوح   )61(
دبّي  جائزة  العلماء:  �سلطان  محمد  �سراف  اإ  القيام.،  ح�سن  عمر  .تحقيق  الك�ساف 

الدولية للقراآن الكريم. دبّي  الطبعُة الأولى عام 1434ه�،  ج 2 �ض 120.
          ونظم الدرر في تنا�سب الآيات وال�سور، لبرهان الدين البقاعي . )ت: 885ه�( ط: دار 

الكتاب الإ�سالمي، القاهرة ، ج 1 �ض 93-91.
)62( مفتاح العلوم لل�ّسكاكّي �ض 121، حا�سية عبدالحكيم ال�سيالكوتّي على المطول )�سمن 
طبعة  ال�سربيني.  للخطيِب  المفتاح  تلخي�ض  �سرح  حوا�سي  على  الفتاح  في�ِض  كتاب 
مدر�سة والدة عبا�ض الأّول ب�سارع خيرت بالقاهرة عام: 1325ه� ، ج 3 �ض 236-235، 

ودللت التراكيب درا�سة بالغية، �ض: 320.
)63( المطول �ض 257.

)64( مفتاح العلوم �ض 126، والإي�ساح للخطيب القزويني )بغية الإي�ساح( مكتبة الآداب. 
بالقاهرة. ط )17( عام: 1426ه�. ج 2 �ض 293، ومفتاح تلخي�ض المفتاح للخلخالي.

تحقيق ها�سم محمد ها�سم. �ض، 390، و�سروح التلخي�ض: 3، �ض 51.
)65( تب�سر كيف اأّن ال�ساعر لم ي�ساأ اأن يكفحهم بقوِله: »كذبتم« فطوى الت�سريح بذلك ، 
دق ما يذهُب اإلْيه من تكذيبهم، فاأقام مقارنة بْين  واأقام الأدلة القطعية الدللة على �سِ

حال قري�ِض وحال بني اأ�سد:
          الأول: لقري�ِض اإيالف رحلتي ال�ستاء وال�سيف، ولي�ض  ذِلك لبني اأ�سد، ولو كانوا اإخوة 

ما كان لقري�ٍض، وهي راأ�ض العدل اأن تحرمهم منها.
الجوع،    اأنهكهم  اأ�سد  وبنو  واأومنت من خوف،  اأطعمت من جوع،  قري�ًسا  اأّن  والثانية           

واأذلهم الخوف، فاأنَّي يكونون اأخوة قري�ض.
           هذا منهج حجاجي بديع. والعناية بفقه مذاهِب ال�سعراء ِفيه يحتاج اإلْيه العقُل البالغي 

ليجمع للتثقيف النف�سي قوة الإقناِع النف�سّي و�سحر الفن . 
)66( ُينظر: دلئل الإعجاز �ض 236-237، فقرة: 268، ودللت التراكيب، �ض 310.

)67( دلئل الإعجاز: 237-238. فقرة: 269. 
)68( دلئل الإعجاز  �ض 231 فقرة: 264.
)69( ُينظر ال�سابق : �ض 235 فقرة: 265.

)70( دلئل الإعجاز   �ض 232-233، فقرة: 264.
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)71( ينظر: دللت التركيب �ض 321.
لي�ض  �لّربا}  �لبيع وحّرم  تعالى: {�أحّل �هلل  قوَل اهلل  اأّن  اإلْيه  اللتفاُت  ا يح�سُن  وممَّ  )72(
بم�سوٍق اإلى بيان حكم البيِع وحكم الّربا، فالعرُب كانت تعلم اّن الّربا حرام ، ومن ثم 

لم تكن تقبل مال ربا في اأثناء اإِعادة بناِء الكعبة كمثل ما اأبت اأخذ ثمن بغّي . 
           قوله تعالى: {�أحّل �هلل �لبيع وحّرم �لّربا} �سيق بالق�سِد الرئي�ض لبيان الفرِق بْين 
الربا والبيع ، رًدا على زعمهم اأنهما �سواء بل زعمهم ان الربا اأ�سل �سبه به البيع فقال 
{�إّنما �لبيُع مثُل �لّربا} فجعلوا الّربا م�سبها ِبه ، وجعلوا الق�سر ب� »اإّنما« اأدعاء اأنه 

اأمٌر لي�ض محال لأن يرد اأو ي�سك فيه اأو يتوقف. وكل ذلك اإبالٌغ منهم في الإ�سالِل.
)73( دللت التراكيب. �ض 321. 
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�سعرية ال�س�ؤال

ه�امل الت�حيدي - من�ذجاً

حممود فرغلي)*(

على �سبيل المثال:
ُتعد بنية ال�شوؤال والجواب - بو�شفها �شكال من اأ�شكال الخطاب - 
من اأكثر البنى الخطابية تداول �شفاهية وكتابة في حياة الإن�شان، اإنها 
�شمة اأ�شا�شية من �شماته ووعيه، لأنه »لي�س هو فقط الكائن الناطق كما 
في  هو  وفردا،  جماعة  الب�شري  الكائن  اأي  الإن�شان،  اإنما  اأر�شطو،  قال 
جوهره الكائن المت�شائل بامتياز«)1(، ومن هنا تنبع خطورة هذه البنية، 
فمن ل ي�شاأل ل يعرف ومن ل يعرف ت�شهل قيادته، وقد يعتقد البع�س اأن 
ال�شوؤال ذو طبيعة نفعية �شرف، وهو كذلك في معظم الأحوال، لكنه ذو 
والجمالية،  البالغية  اإلى  البراجماتية  تنقله من طبيعته  اأخرى  وظائف 
تعدد  ورغم  اآدم،  خلق  اإب��ان  العزة  لرب  المالئكة  �شوؤال  جاء  ما  ولأم��ر 
التف�شيرات، فاإن اتخاذ ال�شوؤال كمنهج يك�شف عن هدف اأ�شمى في تعليم 
الب�شر، وح�شهم على البحث، ولأمر ما كان الت�شاوؤل في القراآن الكريم 
ومقا�شده  و�شوره  اأ�شكاله  وتنوعت  بالأجوبة،  ذا مكانة معتبرة، مقارنة 
اإلى  »عمد  الكريم  القراآن  باأن  القول  اإلى  الباحثين  اأحد  بطريقة دفعت 

)*( دكتور في البالغة والنقد واألدب المقارن - كلية دار العلوم - جامعة المنيا.
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ا�شتثمار الت�شاوؤل وتاأ�شيله في طريقة التفكير الإ�شالمية، بل اإلى اإعادة 
تاأ�شي�شه، ليكون المرتكز الأول والنقطة الأولى في تكوين العقل الم�شلم 

النا�شئ«)2(. 
اأط��راف  »اأربعة  من  لل�شوؤال  المعيارية  النموذجية  البنية  وتتكون 
)ال�شائل - الم�شوؤول - ال�شوؤال - الجواب( في ث�نائيتين اإحداهما قرينة 

لالأخرى:
1 - ثنائية ال�شائل والم�شوؤول.           2 - ثنائية ال�شوؤال والجواب.

والثنائية الأولى قرينة لبنية ال�شوؤال/ الجواب، ومولدة لها في الوقت 
نف�شه،...)و( ي�شنعان معا ثنائية وجودية من الطراز الأول، تتولد عنها 

ثنائية ال�شوؤال والجواب المعرفية«)3(.
وال�شوؤال في اأدنى �شوره  يمثل طريقة في التفكير وتغيير التوجهات 
فالبنية  تداوله،  لطريقة  وفقا  دوره  ويختلف  متالزمة،  بنية  خالل  من 
ال�شفاهية ذات بعد وظيفي نفعي قد يتجاوزها اإلى التاأثيري والجمالي، 
والم�شوؤول،  ال�شائل  بين  العالقة  لطبيعة  يوؤ�شر  قد  اأطرافها  والك�شر في 
من  تحققت  ال��ذي  ال�شياق  تجاوز  خاللها   من  فيتم  كتابيا  تداوله  اأم��ا 
وجود  مع  والم�شوؤول،  ال�شائل  وث�نائية  والجواب  ال�شوؤال  ثنائية  خالله 
فا�شل زمني بين فعل ال�شوؤال وكتابته وح�شور النموذج الت�شاوؤلي بكامله 
على الورق، ليقوم بوظائف ويوؤدي مقا�شد مختلفة، يق�شدها الكاتب اأو 
الراوي، وي�شبح ال�شوؤال اأدخل في التعليمي والتوجيهي، على اعتبار اأن 
بما  والجواب  ال�شوؤال  وح�شور  كليا،  البنية  اأطراف  غياب  تعني  الكتابة 
يت�شمنه كالهما من قرائن دالة على طبيعة الطرفين الغائبين. فالكتابة 
ت�شيف اأبعادا اأخرى اإلى تلك البنية وت�شتح�شر طرفا اآخر هو المتلقي. 
يرتبط بتلك البنية بوظائف جديدة مخالفة لتلك التي ُبنيت عليها بينة 

ال�شوؤال والجواب �شفاهة.



محمود فرغلي
20

15
ل 

يـ
بر

- إ
هـ 

14
36

ب 
جـ

، ر
 4

0 
دد

لع
ا

97

جـــــذور

والت�شاوؤل بو�شفه خطابا اأو فعال كالميا، يوؤثر على الطريقة التي يتم 
بها تنظيم المعلومات.  ولأن هناك اأكثر من نوع  من المعاني التي يمكن 
نقلها، و فعل الكالم وحده لي�س كافيا لتحديد المعنى؛ لذا »يكون المعنى 
الجتماعية  القواعد  على  معتمدا  يظل  اإذ  جزئيا،  ال�شوؤال  في  المقدم 

والقواعد المنظمة ل�شياق الت�شاوؤل«)4(.
وال�شوؤال ف�شاء مفتوح ل على الأجوبة فقط، ولكن على مواقف كل 
عملية  من  ومقا�شدهما  بينهما  العالقة  واأبعاد  والم�شوؤول  ال�شائل  من 
الت�شاوؤل. لذلك يحمل حدوث النزياح اأو ك�شر في اأي  طرف من اأطراف 
اللغة  الم�شتوى  على  واجتماعية  لغوية  دللت  النموذجية؛  البنية  تلك 
م�شتوى  على  الك�شر  هذا  يتم  وقد  التوا�شل،  من  ال�شكل  هذا  وممار�شة 
الح�شور والغياب في الثنائية الأولى، وقد يتم على م�شتوى الوظيفي في 
المعرفية  النفعية  الغاية  فيتجاوز  والجواب(  )ال�شوؤال/  الثانية  الثنائية 

اإلى غاية بيانية تاأثيرية )اأي جمالية()5(. 
منطق  ُيعد  اإذ  الث�نائية،  تلك  عن  بعيدا  الحديث  النقد  يكن  ولم 
التوق�ع  اأف��ق  تعطي  التي  الأول�ية  ياو�س-  راأي  في   - والج�واب  ال�شوؤال 
عن  جوابا  ظهوره  ي�شك�ل  الفني  الع�مل  ب��اأن  ذلك  التطبي�قية،  فاعليته 
كانت  �شواء  متلقيه،  توقع  اأف��ق  يطرحها  مبا�ش�رة  غير  اأ�شئلة  اأو  �شوؤال 
اأن  ي�او�س  ويرى  وفكرية)6(،  اأخالق�ية  اأ�ش�ئلة  اأو  وف�نية  ج�مالي�ة  اأ�ش��ئلة 
اإطار  اأفق التوقع لمجم�وعة من القراء في  ُي�شهم في فهم  هذا المنطق 
و�شر  ما،  ن�س  تجاه  القراءة  اخت�الف  اأ�شباب  وبيان  التاريخي،  واقعه 
العناية بن�س على ح�شاب ن�س اآخر، »ويك�شف عن الكيفية التي يت�شكل 
من خاللها المعنى وبالتالي فهم الن�س الأدبي من خالل اإعادة اكت�شاف 
ال�شوؤال الذي قدم له جوابا في الأ�شل، وهو ما �شيمكن القارئ الراهن 

من اإلغاء البعد الزمني للن�س«)6(.
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اإلى  يتبادر  ما  خالف  على  متالزمة،  بنية  والجواب  ال�شوؤال  وبنية 
الأذهان من اأن ال�شوؤال والجواب ي�شكالن معا بنية �شدية، �شاأنها �شاأن 
من  كثير  في  لها  وفقا  الب�شري  العقل  يعمل  التي  ال�شدية  الثنائيات 
المواقف... ولكن التالزم الماثل في العقل بين ثنائية ال�شوؤال والجواب  
ل ينطوي - مثلها - على معنى ال�شدية، بل يعني التكامل بين عن�شري 

هذه الثنائية)8(. 
والعالقة بين طرفي ال�شوؤال والجواب تك�شف عن طبيعة كل طرف، 
فاإذا كان ال�شوؤال حركة كما يقول موري�س بالن�سو، فاإن الجواب بمثابة 
ال�شكون، الذي يوقف تلك الحركة، ولي�س ال�شوؤال ناق�شا بما هو �شوؤال. 
عن  يف�شح  عندما  يكتمل  الذي  الكالم  هو  ذلك،  من  العك�س  على  اإنه 
نق�شه وعدم اكتماله. وقد اهتمت نظريات الخطاب بال�شوؤال وت�شنيفه 
وفقا لوظائفها التي يوؤديها، وكذلك ربطت نظريات الحجاج بين ال�شوؤال 
حجاجية،  قوة  باأنه  الحجاجي  الخطاب  في  ال�شوؤال  وُع��رف  والحجة، 
باعتباره نقطة خالف نتيجة التعبير عن وجهات نظر متباينة في نف�س 

الغر�س. واإعادة النظر �شرط �شروري لإقامة حجاج)9(.
نظرية  درا�شة  في  اأ�شا�شية  اإ�شافة  الخطاب  نظريات  اأ�شافت  لقد 
ال�شوؤال وتو�شعت في درا�شته في الخطابات المتنوعة الأدبية والجتماعية 
والق�شوية، حيث يرتبط ال�شوؤال والجواب بالجدل الذي يعده البع�س فن 
اإلقاء ال�شوؤال وتقديم الجواب »فال يكون ال�شوؤال فيما يع�ُشر اإبطاله، وفي 
غياب الحجج التي تع�شده وت�شرعه، وقلما ل يكون فيما هو بديهي«)10(،  
فيما  ال�شوؤال  يكون  فال  بالجدل،  معانيه  من  معنى  في  يرتبط  فال�شوؤال 
يعثر اإبطاله، وفي غياب الحجج التي تع�شده وت�شرعه، مثلما ل يكون في 
ما هو بديهي، اإن ال�شوؤال يكت�شب خطورته من كونه »الإمكانية الوحيدة 
التي ي�شمح بها ال�شوؤال عن جوهر الكالم... اأما بقية الأحداث الكالمية 

فهي فرع عن ال�شوؤال«)11(.
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ال�سوؤال و�سوؤال النوع:
لم ُتدر�س بنية ال�شوؤال في اأدبنا العربي خارج نطاق الإطار الأ�شلوبي 
والتركيبي، ولم تتجاوز درا�شته في الغالب حدَّ الجملة ال�شتفهامية، فيما 
يتعلق بثنائية الخبر والإن�شاء، �شواء في القراآن الكريم اأو ال�شعر العربي، 

ومن ثم كان در�شها مرتبطا بالجملة المفردة.
الذي  ال��ق��راآن  بالغة  من  كثيرة  لجوانب  المف�شرين  ِتبيان  ورغ��م 
اإلى ال�شوؤال  اأن النظر  يمثل فيه ال�شوؤال بنية لها اأهميتها؛ يرى الباحث 
التوقف  له دور في  اأمر لمنا�س منه -  تركيبًا - وهو  اأو  بو�شفه �شيغة 
عند م�شتوى الجملة، فلم يت�شع المجال للتعامل مع ال�شوؤال بو�شفه خطابا 
اأن  الباحثين  اأحد  راأى  وقد  الأدبية،  له خ�شو�شيته  نوعا  اأو  له بالغته، 
اإلى الأدب الفل�شفي، بحكم »ارتباطه بالفل�شفة في اأدبنا  ال�شوؤال ينتمي 
المحاورة  اإلى جوار  الفل�شفي،  اأ�شكاًل الأدب  العربي، واعُتبر �شكال من 
ر بها الكاتب الفل�شفي عن  والمقالة والق�شة، باعتبارها اأ�شكال فنية عبَّ
الراأي  هذا  �شاحب  يقدم  ولم  والعميقة«)12(،  الكبيرة  الفكرية  همومه 
اأكثر من عملية ت�شنيف تت�شم بالعمومية وتفتقر اإلى تحديد معايير، اأو 
و�شف لخ�شائ�س مميزة لل�شوؤال تبرر هذا الت�شنيف، ولو رجعنا لموقف 
القدامى من ثنائية ال�شوؤال والجواب بعيدا عن الطرح المعتاد المتعلق 
اإلى  وخروجه عن غر�شه  ال�شتفهام،  اأدوات  ووظائف  والإن�شاء  بالخبر 
ي�شترعي  ما  لكن  متباينة،  عدة  مواقف  نجد  ف�شوف  اأخ��رى؛  اأغرا�س 
النتباه هو وجود عدد من النقاد اأدرجوا ال�شوؤال في ت�شنيفاتهم لأنواع 
معبًرا  لكونه  الجواب  على  اأكثر  ان�شبَّت  العناية  اأن  يالحظ  كذا  النثر. 
عن بالغة البداهة، ب�شورة توحي اأن الم�شوؤول بيده اأن يعلو على ال�شائل 
يعثر  به، كمن  اأنه يظفر  ُيظن  »لأنه يهجم على ما ل  البالغية،  بقدرته 
ال�شائل  من  تنتقل  القوة  فموازين  تاأميله«)13(،  من  غفلة  على  بماأموله 
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حديثهم  في  القدماء  ق  تطرَّ لذلك  الأخير،  لبالغة  وفقا  الم�شوؤول  اإلى 
مظهًرا  واعتبروه  المفحم  والرد  الُم�شكت  الجواب  اإلى  ال�شتفهام  عن 
ال�شفاهي  بالأ�شل  الروؤية ترتبط  اأن هذه  البالغة، ول �شك  من مظاهر 

للبالغة العربية. 
معنى  باعتباره  للجواب  َينظُر  للبالغة،  المقفع  اب��ن  تعريف  ففي 
من معاني البالغة، حيث يقول فيما رواه الجاحظ »البالغة ا�شم جامع 
لمعان تجري في وجوه كثيرة. فمنها ما يكون في ال�شكوت، ومنها ما يكون 
في ال�شتماع، ومنها ما يكون في الإ�شارة، ومنها ما يكون في الحتجاج، 
ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون �شعرا، ومنها 
الجواب  وفكرة  ر�شائل«)14(،  يكون  ما  ومنها  وخطبا،  �شجعا  يكون  ما 
الحا�شر تك�شف عن جانب من جوانب مفهوم الأدبية لدى العرب عموما 
حيث يرتبط الجواب بالبداهة التي »تعني الرتجال الذي ترفده الموهبة 
وال�شتعداد الذاتي الفطري فيمن يرد بهذه الردود التي تفحم المخاطب، 
فال يحير معها جوابا«)15(، وبالغة البديهة كما يروي التوحيدي نف�شه 
على  ب�ش�رية،  جب�لة  في  روح�ية،  »ق��درة  ال�شج�ش�تاني  �شليمان  اأب��ي  عن 
خ�الف الروية، التي هي �شورة ب�شرية، في جب�لة روح�انية«)16(؛ ولذل�ك 
ك�انت الجواب�ات المنتخبة من مخ�تارات الجاح�ظ في بيانه وتبي�ينه)17(، 
ول ينف�شل الفرق بين البديهة والرويَّة عن الجواب ال�شفاهي والجواب 
المكتوب بحال. كذلك كان الإغراب في الجواب مما ُيح�شد عليه وفقا 
لما يرويه التوحيدي عن ذي الكفايتين اأنه يح�شد المرء اإذا: »اأغرب في 

الجواب، اأو ات�شع في الخطاب«)18(.  
العلوم  لتلقي  اأ�شا�شية  �شيغة  بو�شفها  والجواب  ال�شوؤال  �شيغة  اإن 
العلماء  بين  ما  متبادلة  ور�شائل  كتب  هيئة  في  ظهرت  الآراء؛  وتبادل 
والكتاب ب�شورة تك�شف عن ن�شق من التبادل والتالقح المعرفي والثقافي 
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بين فئات المثقفين، بل نجد اأن ع�شرات الكتب تم ت�شنيفها في الأ�شئلة 
المختلفة في مختلف العلوم على نحو ماذكر �شاحب ك�سف الظنون)19(. 
وبالطبع ي�شعب اإل�شاق �شفة الأدبية بجميعها، بحكم ارتباطها بغايات 
ومقا�شد تعليمية بحتة، لكن اأ�شئلة التوحيدي ذات خ�شو�شية اأك�شبتها، 
لي�شت  فهي  بابه،  في  ف��ردا  نوعا  منها  �شكلت  وب�شورة  ال�شفة،  تلك 
بها  تعلو  خا�شة  وجماليات  بفنيات  تتجاوزها  بل  لغوية،  �شيغة  مجرد 
بال�شوؤال  عناية  ذاته من  التوحيدي  اأوله  ما  قدر  وعلى  اأدبيتها،  وتحقق 
نجده يخ�ش�س الليلة التا�شعة والثالثين من موؤان�شاته للجواب المفحم 
البديهة،  و�شرعة  الذهن  ح�شور  على  دللة  من  يحمله  وما  وجمالياته، 
الحا�سر،  ال��ج��واب  يعجبني  ق��ال:  حيث  الوزير  طلب  على  بناء  وذل��ك 
بين  متنوع  بخطاب  ذل��ك  تال  ثم  الحلوة،  والإ����س���ارة  ال��ن��ادر،  وال��ل��ف��ظ 
لأجوبة  باأمثلة  اأتبعه  ثم  ذلك  في  روي  وما  الجميل،  للجواب  التنظير 
مفحمة وثم اأورد على ل�شان كل من المدائني واأبي �سليمان ال�سج�ستاني 

ثالثة �شروط في الجواب المفحم، هي: 
 الح�شور بمعنى اإ�شابة الحاجة.

 الإيجاز والخلو من الح�شو.
 بلوغ الحجة والح�شم للمعار�شة)20(.

اإطار  يدور في  والجواب  ال�شوؤال  الحديث عن  اأن  ويت�شح من ذلك 
�شفاهيتها،  في  بها  يرتبط  اأن��ه  كما  العربية،  للبالغة  الوظيفي  البعد 
للتداول  قابال  مو�شوعا  اأ�شبح   - الخ�شو�س  وجه  على   - الجواب  لكن 
يعبر  الفرد،  الُم�شكت مظهر من مظاهر بالغة  وال�شترجاع، فالجواب 
كان  الرواية  على  القائم  الأدب  مفهوم  �شوء  وفي  البديهة،  �شرعة  عن 
طبيعيا اأن يتم الرجوع لأمثلة نموذجية لأنماط واأ�شكال من تلك الأجوبة 

لحفظها ومدار�شتها. 
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لطبيعة  العابرة  النقدية  والإ���ش��ارات  الجمع  عمليات  مقابل  وف��ي 
من  اأي��ا  يدخال  ل��م  وال��ج��واب  ال�����ش��وؤال  اأن  يالحظ  الم�شكت،  ال��ج��واب 
وهب  اب��ن  من  ُكال  ذلك  من  ن�شتثني  النثر،  لأن��واع  القدماء  ت�شنيفات 
والكالعي، فقد اأدخلهما ابن وهب في الجدليات التي اعتبرها نوعا من 

اأنواع المنثور.
في  الحديث  ل  ف�شّ البيان(  وج��وه  ف��ي  )البرهان  في  وهب  فابن 
الق�شم الرابع من اأق�شام المنثور عن الجدل وقوامه ال�شوؤال، حيث يرى 
عنها،  الم�شوؤول  الأ�شياء  �شائر  بين  من  العلة  في  يقع  »اإنما  الجدل  اأن 
ولي�س يجب على الم�شوؤول الجواب اإل بعد اأن ياأذن في ال�شوؤال، فاإن لم 
فقد  اأذن  فاإن  محاجزة،  ول  انقطاع  اإلى  ين�شب  ولي�س  ذلك،  فله  ي��اأذن 
العبارة  العجز«)21(، وتت�شمن  اإلى  ُن�شب  ر عنه  واإن ق�شّ الجواب،  لزمه 
تنظيما لعملية ال�شوؤال والجواب بجعل ال�شتئذان �شرطا لل�شائل والإذن 
حجة على المجيب، وما لم ُيراع هذا ال�شرط اأُعفي المجيب من الجواب، 
ال�شوؤال  بنية  الأمر في  واأيا ما كان  العلل.  اأنواع  الحديث في  ثم يف�شل 
والجواب فقد تكون قائمة بذاتها، وقد يتطور الأمر لتتحول اإلى نوع اآخر 
هو المناظرة، اإذا دار في اإطار عملية توا�شلية اأخرى تقوم على الت�شارع 
الأ�شئلة  تعدد  اإلى  والجواب  ال�شوؤال  الأمر مجرد  يتجاوز  الفكري، حيث 
والأجوبة، فال يكون ال�شوؤال من جهة واحدة، بل يتبادل الطرفان عملية 
ال�شوؤال والجواب بق�شد التحدي واإفحام الخ�شم. ويندرج الثنان تحت 

خطاب اأ�شا�شي هو الخطاب الحواري. 
اأما الكالعي في اإحكام �سنعة الكالم، فقد اأدرج الجواب المرتجل 
تحت ما يطلق عليه الحكم والأمثال، حيث يقول: »الحكم والأمثال على 
�شربين: فمنها ما روي باأثناء الخطب و الر�شائل، ومنها ما ياأتي جوابا 
كلفة.  دون  الطبائع  وتنتجه  رويَّة،  دون  القرائح  تقدمه  لل�شائل  مرتجال 
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و  اإليها من�شوب ومنها معدود  ياأتي في الخطب والر�شائل، فهو  فاأما ما 
فنوع من  �شوؤال،  اأو  ويرد جوابا،  ارتجال،  منها  ياأتي  ما  واأما  مح�شوب. 
الكالم ال�شريف، نبهت عليه في التاأليف...«)22(، ثم ذكر بع�س نماذج 
لأ�شئلة واأجوبة مرتجلة للر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم - وبع�س ال�شحابة 
والفال�شفة، وكلها تركز على الجواب المرتجل اأكثر من ال�شوؤال، وتميزها 
�شرعة البديهة والإيجاز في الجواب والتوكوؤ على ال�شوؤال؛ ليكون منطلقا 
للجواب، فالبالغة وجمال الأ�شلوب هما ما لفتا انتباه الكالعي ول �شيء 

غيرهما.

اأ�سئلة التوحيدي:
م�شتوى  على  ل  جديدا،  منحًى  بال�شوؤال  نثره  في  التوحيدي  نحا 
الدللي لل�شوؤال وانحرافه البالغي، واإنما على م�شتوى ال�شياق الخطابي 
الموؤطر له، وهو ما يمثل ركيزة اأ�شا�شية من اأ�ش�س اأدبية ال�شوؤال لديه، وهي 
لي�شت مجرد اأ�شئلة غفل تكتفي بمجرد طرح ال�شوؤال ب�شورة مبا�شرة اأو 
تقليدية، بل يحوطها ال�شتدلل والحجاج وال�شت�شهاد والخطاب الو�شفي 
يتجاوز  حتى  اأدبيته،  ال�شوؤال  تعطي  انحرافات  من  وغيرها  والت�شمين 
مرحلة ال�شوؤال اإلى الت�شاوؤل، والفارق بينهما - فيما يرى الباحث - هو 
فارق في الدرجة بين المبا�شرة وعدم المبا�شرة، وال�شريح، والمراوغ، 
ال�شائل  ارتباط  ا�شتمرار  بمعنى  الت�شاوؤل  في  الرازح  القلق  اإلى  اإ�شافة 
فكريا به، فهو ل يترك ال�شوؤال ملقى ب�شورة عابرة بل يثير حوله كثيرا 
ال�شابقين  اأجوبة  من  ويورد  بل  بع�س،  بعنق  بع�شها  ياأخذ  الق�شايا  من 
لع عليه  عليه بما يو�شح معرفته بما يحوط بال�شوؤال من فكر �شبق اأن اطَّ
اأو تداوله، ومن اآيات عمق اأ�شئلته اأن كثيرا من اأ�شئلة اأبي حيان اإنما تدلنا 
على »اأنه كان يعجب دائما لما اعتاد النا�س اأن يعتبروه عاديا ماألوفا... 
وهذه الروح المتفتحة التي تده�س لكل �شيء وتت�شاءل عن كل �شيء، هي 
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تمثل  كما  الطريفة)23(،  الأ�شئلة  من  الكثير  حيان  اأبي  لدي  ولدت  التي 
اأ�شئلة التوحيدي في عر�شها لآراء ال�شابقين ورف�شها ونقدها اأحيانا؛ " 
�شورة من �شور القراءة الم�شادة التي ل ترى الواقع كتابا مفتوحا ُيعطي 
التي  المت�شككة  القراءة  من  نوع  فهي  وي�شر،  �شهولة  في  معانيه  للقارئ 

تتهم المبا�شرة وترف�س البداهة)24(.                    
ولعل طريقة تداول المعرفة ون�شر الثقافة اأتاحت - بدًءا من الع�شر 
النبوي - فر�شة العتماد على ال�شوؤال بو�شفه �شيغة اأ�شا�شية في التعليم 
ذلك  يت�شمنه  بما  له  ال�شفاهية  الطبيعة  ذلك  اإلى  اأ�شفنا  واإذا  وتلقيه، 
من مباغتة وتحٍد ؛ لتاأكدنا اأن الجواب ال�شريع المفحم ملمٌح من مالمح 
البالغة، كما اأن التَّحول اإلى الكتابية جعل لل�شوؤال نف�س القيمة المعتبرة 
في ظل انت�شارالكتابة، فُبنيت عليه المجال�س وحلقات تلقي العلم بو�شفه 
دثور  على  »دليال  الجواب  على  القدرة  عدم  وكان  الرئي�شية،  ال�شيغة 
الأدب وبوار العلم والإعرا�س عن الكد في طلبه«)25( وليوجد دليل على 
انت�شار تلك ال�شيغة في الكتابة، وبناء الم�شنفات مما مدح التوحيدي 
به اأبا �شعيد ال�شيرافي في حديثه عن كثرة �شائليه وت�نوع اأ�شئلتهم، حيث 

يقول:
اآل �سامان -  اأدب���اء ملوك  ب��ن ن�سر- وك��ان م��ن  ن��وح  اإل��ي��ه  لقد كتب   
تزيد  م�سائل  ع��ن  و���س��األ��ه  ب��الإم��ام  فيه  خاطبه  كتابا  اأرب��ع��ي��ن  �سنة 
اأمثال  ذلك  وباقي  الحروف،  عليها  الغالب  م�ساألة،  اأربعمائة  على 

م�سنوعة على العرب �سّك فيها ف�ساأل عنها.
كتابا  اأذربيجان  من  الّديلم  ملك  محمد  بن  المرزبان  اإليه  وكتب   
خاطبه فيه ب�سيخ الإ�سالم، �ساأله عن مائة وع�سرين م�ساألة، اأكثرها 
النبي، �سّلى اهلل عليه  ال��رواي��ات عن  ذل��ك في  وباقي  ال��ق��راآن،  في 

و�سّلم، وعن اأ�سحابه، ر�سوان اهلل عليهم)26(.
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التعليمية  الطريقة  بو�شفه  ال�شوؤال  �شيغة  ل�شيوع  تاأكيد  ذلك  وفي 
الأ�شا�شية في هذا الع�شر.

البحث  ت�����ش��اوؤلت  لي�شت  ال��ه��وام��ل  ف��ي  التوحيدي  ت�����ش��اوؤلت  لكن 
والإمعان،  للتفكير  ا�شتثارة  هي  ما  بقدر  العلم،  وطلب  المعرفة،  عن 
واللتفات لما لم ُيلتفت اإليه، لذلك ات�شمت »بطابع اللتبا�س والإ�شكال، 
والنفو�س  والمفاهيم  الأ�شياء  خبيئات  في  والمفارقات  الدقائق  وك�شف 
عند  تقف  ل  وهي  والطبيعية،  الحياتية  والظواهر  الب�شري،  وال�شلوك 
حدود الق�شايا اأو الظواهر الكبرى، بل تحفل بالأ�شياء العادية والعابرة، 
اإجابات  اإلى  تتطلع  ل  اأ�شئلة  الهوامل  في  لم�شكويه  اأ�شئلته  نجد  ولهذا 
للعالم  ت�شاوؤلية  اإ�شكالية  عن  �شمنا  تعبر  ما  بقدر  م�شكويه،  من  خا�شة 
ل  تحوَّ الت�شاوؤل  اأن  اإلى  طاهر  حامد  ويذهب  والإن�شاني«)27(،  الطبيعي 
ال�شوؤال  فن  عليه  نطلق  اأن  يمكن  متكامل  فن  اإل��ى  التوحيدي  يد  على 
والت�شاوؤل)28(، فيما تعتبره هالة اأحمد فوؤاد �شكال من اأ�شكال الحديث 
يتو�شط ما بين الب�شاطة والتعقيد، حيث الب�شاطة قوامها اأن يتجه فعل 
الحديث من المتحدث اإلى المتحدث اإليه دون تفاعل حواري معلن بين 
الطرفين، والتعقيد هو الحديث المتناقل بين طرفين اأو اأكثر في تفاعل 
يوؤدي اإلى حوار تبادلي)29(، ويرى الباحث اأن ت�شاوؤلت التوحيدي ب�شيطة 
معقدة  الجدل،  اأو  للمراجعة  فر�شة  يتيح  ل  مما  كتابيتها،  بحكم  �شكال 
ا منها التوحيدي اأهدافا  في م�شامينها و�شواهدها واحتجاجاتها التي تغيَّ
اأخرى غير ال�شوؤال. لذا يذهب اأحد الباحثين اإلى اأن ا�شم ال�شج�شتاني 
فنية  حيلة  اإل  هو  ما  المقاب�شات  التوحيدي خا�شة  اأ�شئلة  في  المطروح 
اأ�شئلة  اأي  ت�شاوؤلت؛  من  اأكثر  »لي�شت  فهي  وراءه��ا،  التوحيدي  يتخفى 
ا�شتخدم  كما  ال�شج�شتاني،  ا�شم  فيها  ا�شتخدم  النف�س  على  مطروحة 

اأفالطون في محاوراته ا�شم �شقراط«)30(.
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النَّظير  ي�شور  هوامله  خ��الل  من  حيان  اأب��ا  اأن  ف���وؤاد  ه��ال��ة  وت��رى 
المختلف في المنزع، اإلى الدرجة التي تجعل منه النقي�س الذي يرف�شه، 
ويعلن بوا�شطة الحديث تناق�شه معه... والتناق�س هنا ل يكمن في نوعية 
الثقافة التي هي واحدة عند الطرفين، ولكن يكمن في منهج ا�شتخدام 
في  يظهر  م�سكويه  اإن  الثقافة،  لهذه  الأ�شا�شي  المعيار  بو�شفه  العقل، 
الهوامل وال�سوامل بو�شفه مفكًرا يمتلك اإجابات جاهزة نهائية يقينية 
على كل الأ�شئلة، والعقل عنده اأفق مغلق لتحقيق اليقين المطلق اإلى حد 
كبير. اأما العقل عند التوحيدي فهو »اأفق مفتوح يوؤ�ش�س لل�شوؤال الدائم 
الذي يعني ن�شبية الحقيقة وتعدد وجوهها، ويجعل اليقين اأفقا مفتوحا 
ال�شخ�شية  بين  خالف  النموذجين  بين  والخالف  المعرفي،  للتجدد 
�شكون  اإلى  تركن  ل  التي  القلقة  المتوترة  وال�شخ�شية  الثابتة  الجامدة 
اليقين«)31(، فالجواب ب�شكونه »يوقف مد الحركة وي�شد اأمامها الأبواب. 
روع  من  يهدئ  ل  الجواب  لكن  وينتظره،  الجواب  اإل��ى  ال�شوؤال  يتلهف 
ال�شوؤال. وحتى اإن هو ق�شى عليه واأوقفه، ال�شوؤال والجواب، بين هذين 
الطرفين مواجهة وعالقة غريبة«)32(، فباإمكان �شيغة ال�شوؤال اأن تك�شف 
عن طبيعة ال�شخ�شيتين ال�شائل والم�شوؤول، والن�شق الفكري لكل منهما، 
وحرية  وحركة،  و�شكونا  واطمئنانا،  وقلقا  و�شيقا  �َشعة  واختالفهما 
وا�شتعبادا، ولعل هذا القلق الت�شاوؤلي لدى التوحيدي هو الذى جعل ابن 
م�شكويه ي�شكو ويتململ، ويرى في ذلك تهكما و�شخرية، اإن اإ�شافة اأداة 
ال�شتفهام لجملة خبرية من حيث كونه اإ�شافة لفظية، يمثل في جانب 
اآخر انفتاحا ل حدود له، اإذ جعل ال�شوؤال يطير في ف�شاء وا�شع بحثا عن 
ن�شفه الآخر.اأو كما يقول موري�س بالن�سو »ليك�شف عن نف�شه وينفتح، 
ويفتح الجملة على اآفاق جديدة، بحيث تغدو الجملة بذلك النفتاح فاقدة 

لمركزها الذاتي الذي ي�شبح خارجا عنها مقيما في المحايد«)33(.
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اأدبيا،  نوعا  بو�شفه  ال�شوؤال  عن  الحديث  �شعوبة  البع�س  يرى  وقد 
اأ�شار  اللغوي، وهو ما  اأ�شا�شية من �شيغ الخطاب  ببنيته �شيغة  اإذ يظل 
اإليه باختين في انتقاله من اأنواع الأدب اإلى اأنواع الخطاب،  فقد اأ�شار 
باختين - رابطًا النوع بالتلفظ ومنتقاًل به من حظيرة الأدب اإلى حظيرة 
وهي  والطلب  والأم��ر  والتعجب  »ال�شوؤال  مثل  تلفظات من  اإل��ى    - اللغة 
جميعها من اأكثرالتلفظات اليومية المكتملة النموذجية... ويتحقق فيها 
اأنها تمثل  اعتبار  النوعي«)34(، على  اأ�شكال الكتمال  �شكاًل محدًدا من 
ي وجهة نظر باختين عن اأن فكرة النوع لي�شت فكرة  اأنواًعا خطابية، وتبنِّ
اأدبية مح�شة، واأن الوثاق غير القابل للف�شل الذي يربط النوع بواقعه 
باأنواع خطابية،  الأدبية  الأنواع  ربط  من  دائمة  ب�شورة  يمكننا  اللغوي؛ 
اإنها  بالأدب؛  امتيازا �شريحا خا�شا  لي�شت  النوع  فكرة  اأن  و�شبب ذلك 
وربط  للغة)35(،  اليومي  ال�شتخدام  جذر  وا�شال  عميقا  يغو�س  �شيء 
اللغوي  اليومي بالأدبي اأمر �شروري على نحو ما تحدثنا في الباب الأول، 
فهو اأ�شا�س �شالح - في راأي الباحث - للنظر لطبيعة النوع النثري على 

وجه الخ�شو�س.
اأدبيته  ال�شوؤال، ومن ثم  الإ�شكاليات الخا�شة الخا�س بنوعية  ومن 
اإ�شافة  ون��ث��را،  �شعرا  الأخ���رى  الأدب��ي��ة  الأ���ش��ك��ال  مختلف  ف��ي  ت�شمنه 
اإلى  ُي�شاف  باهتة،  ب�شورة  يظهر  للنوع  ال�شانع  التراكم  مبداأ  اأن  اإلى 
وخ�شائ�شه  النوع  طبيعة  بتاأثير  تتعلق  اإ�شكالية  ال�شابقة  الإ�شكاليات 
المميزة على بقية عنا�شره الأدبية، وهو ما يحتاج لبيان وتو�شيح يبرز 
اأن  ن�شتطيع  الت�شاوؤلت  لكن و�شط زحام هذه  النوعية،  اأهم خ�شائ�شه 
وا في اعتبار اأن القراءة هي الكفيلة بتحقق النوع، كما  نم�شي مع من م�شَ
اأن تحديد النوع الن�شي كفيٌل بتحديد نمط القراءة التي تمثل بالن�شبة 
للنوع »�شرورة فيلوجية ونقدية وهيرمينوطيقية«)36(، وعليه فاإن قراءة 
اأن تتم من منظور اجتماعي تاريخي على  الهوامل والمقاب�شات يمكنها 
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اأو  فل�شفي،  تكون من منظور  وقد  اأرك��ون،  لدى محمد  نراه  الذي  النحو 
لغوي اأو بالغي، وكلها ل تنف�شل عن اأدبية الن�س، فلي�س الأدبية قا�شرة 
على ما هو متخيل اأو محاكاتي اأو اأ�شلوبي واإنما هي القدرة على التطويع 
اآليات قد تقع في �شلب  والعر�س واإثارة العقل والذهن، وغير ذلك من 

الأدبية. 
دوا له خ�شائ�س  وقد اأفا�س العرب في مدح الجواب الحا�شر وحدَّ
ذكرها التوحيدي وتوقفنا اأمامها �شابقا. وعّبروا عن ذلك بقدرة الجواب 
على كبح جماح المعار�شة بما ل ي�شمح بقول بعده اأو باأخٍذ ورٍد فيه، لكن 
م�شتوى  على  الن�س  في  الجواب  يتوقف  اإذ  فقط،  هذا  تعني  ل  الأدبية 
بنيته الداخلية، لكنه يفتح اآفاق مقروئيته ب�شورة ت�شمح له بالتداول، ول 
تنف�شل التداولية عن الأدبية بحال، فالأدب ل يتحقق اإل بقراءته، لكن 
اأنه خارج نطاق الأدبية ل تتوافر له  ُنِقرُّ  ال�شوؤال المعرفي الجاف الذي 
اإنه  الخارجية،  ول  الداخلية  بنيته  م�شتوى  على  وال�شتمرارية  التداولية 
�شوؤال تعلَّق الفناء في رقبته منذ لحظة ميالده لأنه نفعي وظيفي، ينتهي 
دور الكالم فيه بمجرد انتهاء النطق به، كذا تنتهي فاعليته الدللية اأيا 
الذي  ال�شوؤال  »اإنه  للتكرار،  قابل  غير  فهو  عليه،  الجواب  بمجرد  كانت 
يمكن الإجابة عنه بهذا النحو الطبيعي ويمكن اأي�شا في كل حين تاأ�شي�شه 
على نحو طبيعي، ومن ثم ل يبقى �شوؤال بالمعنى الجدي. اإذا اأردنا اأن 
ن�شتمر في التم�شك بال�شوؤال، ف�شيكون ذلك اإما عنادا اأعمى اأو نوعا من 
الجنون يجروؤ على مهاجمة ما هو طبيعي وما ل يحتمل  اأي �شوؤال«، اإذا 
ا�شتعرنا حديث هيدجر في �شوؤاله عن ال�شيء)37(، فال�شوؤال يمثِّل �شيغة 
اأ�شا�شية من �شيغ الخطاب الحواري، يقوم بها الإن�شان طوال حياته، فهو 
به  يقوم  النفعية ل  انزياحه عن وظيفته  اأو  انحرافه  لكنَّ  الفكر،  حركة 
�شوى الأديب، ولعل �َشعة باب ال�شتفهام في ال�شعر العربي، وتعدد �شيغه، 
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تالزم  ورغ��م  ال�شوؤال،  �شيغة  اأهمية  عن  تك�شف  واأغرا�شه،  واأدوات���ه، 
انزياحه عن  يتمثل في  ال�شوؤال  اأول ملمح لأدبية  فاإن  ال�شوؤال والجواب، 
طبيعته المعيارية النفعية، اإلى تعبير عن انفعال عاطفي ما، ومن ثم ل 
يحتاج اإلى جواب، ومن ثم يتم ك�شر البنية الثنائية )ال�شوؤال - الجواب(، 
»ويترتب على هذا اأمران: الأمر الأول اأن يجاوز ال�شوؤال مرحلة المعرفة، 
فال يعود �شوؤال معرفيا، بل يتحول اإلى معنى تقريري؛ وهذا هو اأول ك�شر 
الثاني  والأمر  القارة،  الذهنية  الثنائية  البنية  هذه  في  الإبداع  يحدثه 
اأن ُيلقي،  اأن يغيب الم�شوؤول، ومع ذلك ل يمنع هذا الغياب ال�شائل من 
فال�شوؤال ي�شنع الأ�شياء وال�شلوكيات والمواقف وُيكّونها ل ليلفت النتباه 
ال�شوؤال  له. وينتمي  الت�شاوؤل ل وجود  اإليها، فما ل ُيطرح تحت مق�شلة 
اإلى فئة الأقوال الأدائية بما يحمله من �شمات تجعل منه - ف�شال عن 
كونه قول ل�شيء ما )تعبير( - فعال ل�شيء ما )تمرير(، ويترتب عليها 
ال�شوؤال  »يحتفظ  ريكور  بول  يقول  وكما  القول،  خالل  من  متنوعة  اآثار 
من  نوعا  ي�شكالن  فهما  ما  وبمعنى  وفاعليته،  الكالم  بحركة  والجواب 
الخطاب من بين اأنواع اأخرى. كل فعل تمريري هو �شرب من ال�شوؤال. 

واإثبات �شيء ما يعني توقع اتفاق«)38(.
وال�سوؤال النموذجي هو المعيار بالن�شبة لنحرافات النوع وتحوله 
اأن ي�شدر ال�شوؤال عن عدم  اإذ من الطبيعي  اإلى الجمالية،  من النفعية 
يقين المتكلم في تحقق المحتوى الق�شوي بما يجعله يريد معرفة مدى 
عنها  ي�شدر  التي  الذهنية  الحالة  من جهة  يبدو  وقد  للواقع.  مطابقته 
المعرفة.  واإرادة  اليقين  عدم  اعتقاد  بين  الّتراكب  من  �شرٌب  ال�شوؤال 
اأن عمل ال�شتفهام قائم - ول جدال - على  اإلى  اأّن الم�شاألة تعود  غير 
اإلى حمله على  اإلى المخاطب وي�شعى  اأنه عمل طلبي موجه  الإرادة بما 
وظيفته  عن  تخرجه  النموذج  عن  ال�شوؤال  وانزياحات  الإجابة)39(، 
الأ�شا�شية اإلى وظائف اأخرى ودللت بالغية متنوعة، ويتعلق هذا الأمر 
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الأفعال  دوائ��ر  عنا�شر  بمختلف  وارتباطه  ذات��ه  ال�شتفهام  فعل  ب�شعة 
ال�شتفهام  عمل  �شروط  دقائق  اأدق  في  تغيير  كل  اأن  خا�شة  اللغوية، 
المتكلم  يحتاج  فارق دللي  با�شتيعاب  اأو  لغوي جديد  بتولد عمل  موؤذن 
ال�شوؤال  �شعة  يوؤكد  اآخر  عامل  ذلك  اإلى  وُي�شاف  عنه)40(.  التعبير  اإلى 
ودللته المتنوعة في التعبير عن م�شاحة عري�شة من المواقف ال�شعورية 
ال�شتفهام، واختالف دللة كل منها  اأدوات  بتنوع  والعقلية، وهو خا�س 
في ال�شتعمال؛ فلي�س هذا التنوع �شوى و�شيلة لتلبية المطالب التعبيرية 

المختلفة)41(.
    وال�شوؤال بو�شفه نوعا من اأنواع الخطاب الحواري يقف اإلى جوار 
...اإلخ،  والمناق�شة  والمهاترة،  والمحادثة،  كالمناظرة،  اأ�شكال عديدة، 
باعتباره  لل�شوؤال  تجريدي  معياري  مفهوم  من  ننطلق  يجعلنا  ما  وهذا 
ال�شوؤال  »يقوم  حيث  اأدبيته،  ت�شنع  التي  النحرافات  لجملة  منطلقا 
المعياري« من الناحية الخطابية على لعبة ب�شيطة مفادها اعتقاد المتكلم 
اأّن مخاطبه يمتلك الإجابة التي يطلبها وهو قادر على اإفادة  المتكلم بها. 
ومن الأ�شا�شي اأن نفتر�س اأن المتكلم ل يمتلك هذه الإجابة. وهي حالة 
مجّردة كثيرا ما توؤكد وقائع المخاطبات في مقامات مختلفة، اأن الأمور 
لي�شت على هذه ال�شورة المثالّية)42(، ولعل هذا ما ي�شير اإلى اأن الحديث 
عن اأدبية ال�شوؤال اأو�شع مدى من الحديث عن بالغته، اإذ مدار الحديث 
التي  كتلك  مكررة  اأ�شلوبية  ظواهر  اأمام  بنا  يتوقف  �شوف  البالغة  عن 
ت�شتوقفنا في ال�شعر، اأو ظواهر تتعلق بخروج الأ�شلوب عما ُو�شع له لأداء 
المتداولة في  اأغرا�س ال�شتفهام  اأخرى مخالفة من قبيل  اأدوار ومعاٍن 

بالغتنا العربية.
اإن ال�شوؤال قد �شغل جزءا كبيرا من موؤلفات التوحيدي، فهو م�شوؤول 
في معظم محاورات الإمتاع والموؤان�شة، و�شائٌل في المقاب�شات والهوامل 
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حيث  ثابتة،  عالقة  تكن  لم  والمجيب  ال�شائل  بين  فالعالقة  وال�شوامل، 
ب�شكل  هوال�شائل  يكون  ل  فالتوحيدي  وتتعدد،  العالقة  اأط��راف  تتبدل 
ال�شائل  ال��راوي  بين  دوره  يتراوح  اإذ  م�شتمر،  ب�شكل  المجيب  ول  دائم، 
والراوي المجيب اأو مجرد الراوي الذي ينقل عن الآخرين)43(، واإ�شافة 
واأغرا�شها  ال�شوؤال  اأهداف  اأن  ال�شوؤال، نجد  اإلى تنوع و�شعيته في بنية 
م�شحة  ذات  المقاب�شات  اأ�شئلة  كانت  ف��اإذا  واأ�شلوبا،  مو�شوعا  متنوعة 
ومختلفة  المو�شوعات  متنوعة  الهوامل  في  اأ�شئلته  فاإن  غالبة،  فل�شفية 
التجاهات، وا�شم الكتاب ودللته اللغوية كافية لتاأكيد هذا التنوع، لكن 
�شوؤال الأدبية يتعلق اأكثر ما يتعلق بالخطاب وبالأحرى ال�شياق التوا�شلي 
وطبيعة  والم�شوؤول  ال�شائل  من  كل  وو�شعية  لت�شاوؤلته  الموؤطر  للخطاب 
العالقة بينهما، هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى يرتبط بالأمر ال�شابق 
انحراُف ال�شوؤال عن غايته الأولى والأ�شا�شية وهي طلب المعرفة، وهي 
والو�شوح، والخت�شار،  التحديد،  ال�شائل  ُتملي على  نفعية �شرف  غاية 
للو�شول ب�شوؤاله اإلى م�شوؤوله من اأق�شر الطرق، ومن ثم كان اأي انحراف 
في �شيغة ال�شوؤال له دللته الأدبية، وله هدفه المتجاوز لطلب المعرفة، 
وهو ما ي�شبه خروج ال�شوؤال في بالغتنا العربية عن حقيقته اإلى اأغرا�س 
اأخرى متنوعة من قبيل التهكم والتقرير وال�شخرية والفخر والتحقير...
تن�شوي  الكريم  القراآن  في  الت�شاوؤلت  من  الكبرى  الن�شبة  ولعل  اإل��خ، 
المعرفية  غايته  من  بال�شوؤال  يتحول  الذي  البالغي  الخروج  هذا  تحت 
اإلى التاأثيرية والجمالية، ومن ثم ك�شر الثنائية المعتادة ل�شيغة ال�شوؤال 
ال�شعر  في  بو�شوح  اأي�شا  يظهر  ما  وهو  والم�شوؤول،  ال�شائل  اأو  والجواب 
الإب��داع  م�شتوى  على  الجواب  ال�سوؤال/  ثنائية  تن�شطر  »حيث  العربي، 
الأدبي ويترتب على هذا اأمران: الأول  اأن يتجاوز ال�شوؤال مرحلة المعرفة، 
ك�شر  اأول  وهذا  تقريري؛  معنى  اإلى  يتحول  بل  معرفيا،  �شوؤال  يعود  فال 
ُيحدثه الإبداع في هذه البنية الثنائية الذهنية القارة، والأمر الثاني اأن 
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يغيب الم�شوؤول، ومع ذلك ل يمنع هذا الغياب ال�شائل من اأن يلقي ب�شوؤاله، 
وهذا هو الك�شر الثاني الذي يحدث على م�شتوى الإبداع لثنائية ال�شائل 
اإ�سماعيل  عزالدين  عنه  يتحدث  الذي  النك�شار  هذا  والم�شوؤول«)44(، 
قريب ال�شلة بمفهوم الأدبية وفق الإطار الذي قدمه  كوين وياكوب�سون 
على اعتبار اأن اللغة ال�شعرية لغة انزياحية منحرفة ل تلتفت اإل لذاتها، 
وهو مايظهر في ال�شوؤال الفني الذي ل ينتظر جوابا بل يحمل معناه في 
اإهابه، وجماليته في ذاته، وفي كونه �شوؤاًل مثيًرا للده�شة وال�شتغراب، 
لكن اختالف النثر فر�س اإ�شافة جماليات اأخرى لل�شوؤال المنثور، تعطي 
لل�شوؤال التوحيدي خ�شو�شية لم نَر ما يناظرها في ال�شعر، فعلى �شبيل 
المثال نفهم من مقدمة الكتاب اأن التوحيدي كتب اأ�شئلته جملة واأعطاها 
اأجوبته  على  واأطلق  جملة  م�سكويه  اب��ن  عليه  ورد  )ال��ه��وام��ل(،  ا�شم 
)ال�شوامل(، يقول ابن م�شكويه: »قراأت م�سائلك التي �ساألتني اأجوبتها 
فيها  وا�ستبطاأت  ال��زم��ان  فيها  ف�سكوت  بها  ب���داأت  التي  ر�سالتك  ف��ي 
اأ�شئلته في �شورة ر�شالة وبداأها بال�شكوى،  اأنه كتب  الإخوان«)45(، كما 
اأو  الأ�شا�شي  الهدف  لي�س  التعليمي  المعرفي  ال�شوؤال  اأن  يوحي  ما  وهو 
بذاته،  قائما  متكامال  مكتمال  عمال  بو�شفها  الر�شالة،  لتلك  الوحيد 
كما اأنه اأعطاها ا�شم الهوامل، بما تحمله من دللة الن�شياب والتبعثر، 
حيث هي الإبل الم�شيبة التي ل راعي لها، كل هذا يوؤكد اأننا اأمام ر�شالة 
ر فيها الأ�شئلة تفجرا، فكل �شوؤال يفتح  فنية تقوم على ال�شوؤال، بل تتفجَّ
الباب ل�شوؤال اآخر، وقد تحتوي الم�شاألة الواحدة على ب�شعة اأ�شئلة تزيد 
يتناق�س  ما  وهو  اآخ��ر،  �شيء  اأي  من  اأكثر  التداعي  يحكمها  وتنق�س، 
بالكلية مع الطبيعة العلمية والمعرفية لل�شوؤال المعتاد، اإن اأدبية ال�شوؤال 
ثنائية  ك�شر  تقوم على  اأ�شا�شية،  لها مالمح  التوحيدي في هوامله  عند 
ال�شائل والم�شوؤول وال�شوؤال والجواب، وما كان َبدء الر�شالة بال�شكوى على 
النحو الذي و�شحته مقدمة ابن م�شكويه اإل خروجا عن الإطار الر�شمي 
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للت�شاوؤل، ولكنه لم يرِو لنا ما كتبه التوحيدي، واإنما جاء في اإطار الرد 
عليه، اإ�شافة للت�شرف في �شيغ الأ�شئلة بالحذف والتبديل والتغيير، مما 
اأَ�شفى نوًعا من الغمو�س واللتبا�س في فهمه المقا�شد الحقيقية لأ�شئلة 
التوحيدي، و�شر اختياره لبن م�شكويه لالإجابة عنها رغم ما كان بينهما، 
وحطَّ التوحيدي من �شاأنه في الإمتاع والموؤان�شة. فهل كانت تلك الر�شالة 
الوزراء  �شاأنه عند  وعلو  وال�شخرية منه على غناه  للتهكم  اأخرى  و�شيلة 
وال�شا�شة؟، ولماذا ي�شاأله اإذا لم يكن يحمل له نف�س التقدير الذي يحمله 
لأ�شتاذه الأثير ال�سج�ستاني؟ هذا ما ي�شعب تبّينه ول يبقى اأمامنا �شوى 
ك�شر  في  ال�شائل  اأو  التوحيدي  �ُشبل  لنتتبع  نقراأها  اأن  لنحاول  اأ�شئلته، 
واأدبية  جمالية  غاياٍت  نحو  به  انحرف  وكيف  لل�شوؤال،  المعتادة  البنية 
جعلته رائدا لهذا الفن. لقد التفت ابن م�شكويه اإلى مذهب التوحيدي في 
اأ�شئلته حين قال عنها »لأن �ساحبها ي�سلك م�سلك الخطابة، ول يذهب 
مذهب اأهل المنطق في تحقيق الم�ساألة«)46(، ل تاأتي تلك المالحظة 
اإل في اإطار ما قراأه ابن م�شكويه في اأ�شئلة التوحيدي من اأ�شلوب بعيد 
العلمي  الأ�شلوب  وفق  م�شائله  »يكتب  فلم  الجاف،  المنطقي  النهج  عن 

المنطقي بل كتبها بالأ�شلوب الأدبي«)47(.
والتوحيدي في اأ�شئلته يمار�س عملية تفكير بالدرجة الأولى، اإذ اإننا 
حين »ن�شائل الكالم نجيب باأن عملية التفكير هي عملية الم�شاءلة، واإن 
ا�شتعمال الكالم الحامل لقدرة الفكر على الم�شاءلة يعّد فعَل تفكير«)48(.
وترى هالة اأحمد فوؤاد »اأن التوحيدي ل يكتفي بالتهكم بم�شكويه، اإنما 
ي�شيف اإلى ذلك محاولة القيام بدور الأ�شتاذ الذي يك�شف جهل تلميذه، 
ك�شره  من  اأدبيته  اأو  فنيته  ال�شوؤال  يكت�شب  اإذ  ذاته«)49(،  اأمام  ويعريه 
فيعلو  المعادلة  التحول طرفي  ويعتري  لل�شوؤال،  المعتادة  العالقة  لإطار 
ال�شائل على الم�شوؤول. ومن ثم يحدث القلب واإن �شئت قل النحراف في 
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�شيغة ال�شوؤال، فال�شائل ل يقلُّ علما عن الم�شوؤول وتختل تراتبية منزلة 
طلب  غير  اأخرى  وظائف  لتحقيق  ال�شوؤال  فخروج  المعهودة.  الطرفين 
المعرفة هو اأول درجات اأدبيته، ولكن ال�شوؤال التوحيدي لم يكتِف بهذا 
الأمر الذي لم ينف�شل عن طبيعته النفعية، ولكنه لجاأ اإلى و�شائل واآليات 
اأخرى لتحقيق اأدبية ال�شوؤال، نتوقف منها على خا�شيتين توؤ�ش�شان لأدبية 
والتركيبية  الوظيفية  الطبيعة  عن  انحرافاته  هما،  التوحيدي،  ال�شوؤال 
لل�شوؤال، وخا�شية اأخرى تتعلق ب�شلطة ال�شائل وطبيعة العالقة بين طرفي 

ال�شوؤال.
اأول: انحرافات ال�سوؤال:  

وقد تمت تلك النحرافات على عدة م�شتويات نر�شد منها:
)اأ( - الإغراب واإثارة الده�سة:

له  وتحويل  يقال  لما  اإنتاج  »اإع���ادة  معانيه  من  معنى  في  ال�شوؤال 
وو�شعه في اأزمة، ال�شوؤال ل وجود له على ال�شاحة. اإنه لي�س من باب ما 
قد �شبق اأن قيل . اإنه خروج على الإجماع اأو هو على الأقل فتح ما يقع 
اأ�شا�شا  لذا فهو  للمفارقات.  توليد  اإنه  الإجماع على ما هو مغاير.  عليه 
والمفارقة،  النق�س  معاني  ال�شوؤال  يت�شمن  لذا  وانف�شال«)50(،  قطيعة 
التي قد تنبع من ال�شوؤال ذاته، ومن الإجابة على ال�شوؤال ب�شوؤال اآخر في 
اإطار رغبة ل تنتهي، تتولد معها الإثارة والده�شة، وذلك  بمعنى طرح 
تبدو في  واأخرى  اأ�شئلة غير مطروقة،  واإث��ارة  قبل،  ت�شاأل من  لم  اأ�شئلة 
�شاء،  ما  ليقول  لم�شكويه  الحرية  فيها  يترك  مفتوحة،  اأ�شئلة  ظاهرها 
ولكنه ما يلبث اأن يغلقها بما يقدم من معرفة باإجابات ال�شابقين عليها، 
يطلق  ما  اأو  مركبة  لأ�شئلة  تحولها  ب�شورة  الذاتية،  ومالحظاته  وروؤيته 
عليه الأ�شئلة الأقمعة، حيث يبداأ المر�شل ب�شوؤال مفتوح، ويعقبه باأ�شئلة 
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ج للو�شول اإلى اأ�شئلة مغلقة تماما)51(. فنجد  تاأخذ في النغالق المتدرِّ
ال�شوؤال الواحد يت�شمن عدة اأ�شئلة ب�شيطة تتدرج في ال�شعوبة، وتحاول 
اأن تحيط ب�شتى جوانب المو�شوع محل ال�شوؤال، فمثال نجده ي�شاأل عن 

حب الريا�شة بالت�شاوؤلت المتتابعة التالية:
- ما ال�سبب في محبة الإن�سان الرئا�سة؟ 

- ومن اأين ورث هذا الخلق؟
- واأي �سيء رمزت الطبيعة به؟

- ولم اأفرط بع�سهم في طلبها...؟
اإذا  العنوان  ترتيب  في  امتع�س   الجن�س من جن�س من  ه��ذا  وه��ل   -

كوتب اأو كاتب؟
النا�س في هذه الموا�سع  - وما ذاك من جميع ما تقدم؟ فقد ت�ساّح 

وتباينوا وبلغوا المبالغ؟)52(.
فالأ�شئلة ال�شابقة رغم انغالقها في البدء و�شلت اإلى �شوؤال مفتوح في 
النهاية، كما اأنها تحاول اأن تعرف اأبعاد حب الرئا�شة، وم�شدره، وطبيعته، 
و�شبب مبالغة البع�س في طلبها، فيتحول ال�شوؤال الب�شيط بعد تفكيكه اإلى 
عدة اأ�شئلة، واإلى مو�شوع مركب ي�شعب الو�شول لغوره، هذا الغور الذي 
هو من �شنع ال�شائل ل من جواب الم�شوؤول. فاأ�شئلة التوحيدي من قبيل 
تحدي  بق�شد  اإما  ي�شتعملها،  التي  المعلومات  من  تخلو  ل  التي  الأ�شئلة 
ال�شوؤال  اأن  اإلى  الدقة، ولفت النتباه  الم�شوؤول ليركز على نقطة �شديدة 
اأعمق مما ي�شير ظاهره، واإما لإظهار قدرته ال�شخ�شية في مقابل تعجيز 
اأن  الم�شوؤول. وفي �شوؤال اآخر مغلق يبداأ بهل، يقول: »هل يجوز لإن�سان 
يعي العلوم كلها على افتنانها وطرقها، واختالف اللغات بها والعبارات 
عنها؟ فاإن كان يجوز، فهل يجب؟، واإن وجب فهل يوجد؟ واإن كان ُوجد 
واإن كان ي�ستحيل فما  واإن كان جائزا فما وجه ج��وازه؟،  ُع��رف؟  فهل 

وجه ا�ستحالته؟ فاإن في الجواب بيانا عن خفيَّات العالم«)53(.
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تك�شف بنية الت�شاوؤل عن معرفة ال�شائل بخطورته و�شدة دقته، وي�شير 
فاإغ�الق  وال�شتحالة،  الجواز  بين  ما  وهبوطا  �شعودا  متدرج  خط  في 
ال�شوؤال لم ي�ش�تمر لما بعد ال�شوؤال الب�ش�يط الأول، اإذ �شمح تكرار الأ�ش�ئلة 
لكنها خي�ارات مح�دودة ل يكفى  الم�ش�وؤول،  اأم�ام  بتوافر عدة خي�ارات 
وال�شرح، وتبيان  التو�شيح  واإنما  الإثبات  اأو  النفي  الجواب معها بمجرد 
الأ�شئلة عن نمط  تتابع  ويك�شف  واأخرى.  بين كل حالة  الدقيقة  الفروق 
م�شاد لذلك النمط الذي كان فيه التوحيدي م�شوؤول في مجل�س الوزير 
ابن �شعدان، وكانت اأ�شئلته تتابع في جهات ومعارف مختلفة، اأُترى فطن 
التوحيدي ل�شلطة ال�شائل فحاول اأن يمار�شها على من نال حظوة تفوق 
حظوته لدى الوزراء وال�شا�شة؟  لقد اأكثر التوحيدي من ا�شتخدام اأدوات 
ومتى«،  واأي��ن  من  ا�شتخدام  نُدر  فيما  ول��َم   »ما،  قبيل  من  ال�شتفهام 
وغيرها من اأدوات ل تحتمل اإل اإجابة واحدة، فهي كما قيل اأ�شئلة علَّة 
في  اأدبي  لكنه  م�شمونها،  حيث  من  فل�شفيا،  طابعها  جاء  ولذا  وماهيَّة 
�شكله وطريقة عر�شه، اإذ يبدو الت�شاوؤل وكاأنه �شحذ للذهن واإعمال لفكر 
فيما لم ي�شبق التفكير فيه، يقول التوحيدي في �شوؤال من اأ�شئلته »وهذا 
ت�سيب  وقلما  مخبوءة،  فيه  والعلل  موقع،  فيه  وللتعجب  ع�سر،  باب 
في زمانك هذا ذهنا يولع بالبحث عن غام�سه، ويلهج بالم�ساألة عن 
م�سكله، وليتهم اإذ زهدوا في هذه الحكم لم يقذفوا الخائ�سين فيها، 

والمنّقبين  عنها بالتهم«)54(.
    وفي تلك الخاتمة ال�شوؤال عن �شبب ت�شافي المتناق�شين كالطويل 
والق�شير، والكريم والبخيل، واأ�شباب امتداده اأو انقطاعه وانقالبه اإلى 
ُي�شاأل  الت�شاوؤل قليٌل ما  اأن هذا النمط من  اإلى  عداوة؛ ي�شير التوحيدي 
�شوؤاله  تجعل  تقريرية  عبارة  م�شتخدما  عنه؛  ُينقب  من  ُيتهم  بل  عنه، 
ب ال�شوؤال تلو ال�شوؤال  اأقرب للتاأمل من للت�شاوؤل، اإن يتعجب وي�شت�نكر وُيركِّ
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ب�شورة تك�شف عن قلق اعتراه وده�شة اأ�شابته، فقد كان مقدًرا ومعمقا 
للقيم التي تو�شك اأن تكون فطرية في الإن�شان، واأهمها الت�شاوؤل المبني 
الجاهزة  الإجابات  ولأن  الإجابات،  عن  دوما  والباحث  الده�شة،  على 
اأف�شح  لذا  الأولى؛  الت�شاوؤلية  الفاعلية  ت�شبع هذه  اأبدا  تكن  لم  المنتهية 
التوحيدي الطريق لعمل العقل؛ فهو القادر على نق�س ونقد الجاهز من 
الإجابات)55(، وعلى الرغم من اأن اإجابات ابن م�سكويه تدور في اإطار 
فكري واحد في الأغلب الأعم؛ فاإن التوحيدي ل ي�شيف اإلى اإجاباته �شيئا 
الكتابية  ال�شوؤال  بطبيعة  متعلق  وهذا  عليه،  ُيجب  لم  ما  �شوؤال  ُيعيد  ول 
في الأغلب الأعم، وهو ما يطرح �شوؤال اأ�شا�شيا فيما نرى، يتعلق بق�شد 
اإن  الخ�شو�س،  واختياره لبن م�شكويه على وجه  اأ�شئلته  التوحيدي من 
فكريا  م�شتويات  عدة  على  متباعدة  والم�شوؤول  ال�شائل  بين  الم�شافة 
الهواء دون  اأ�شئلته في  اأنه طرح  يبدو  واأ�سلوبيا ومكانيا وزمانيا، حتى 
اأن ينتظر منه جوابا؟. والتغريب ينبع من طريقة تاأليفه للر�شالة القائمة 
تجلَّت  فقد  اتجاه،  كل  في  ال�شوؤال  و�شرب  الذهن  و�شحذ  التداعي  على 
روح  واإ�شاعة  الده�شة،  توليد  في  المعهودة  وبراعته  التوحيدي  ق��درة 
ال�شتفهام. واإذا كان اأبو حيان في نظرنا - والكالم لزكريا اإبراهيم - 
فيل�شوَف الت�شاوؤل بحق، فذلك لأننا نراه يثير دائما من الم�شكالت ما قد 
يرى عامة النا�س اأنه ل مو�شع لإثارته، ف�شال عن اأنه كان حري�شا في 
كثير من الموا�شع على ت�شكيك النا�س في �شحة بع�س الوقائع التي درجوا 
على اعتبارها عادية ماألوفة)56(، وهذا ل ينطبق على الهوامل فقط بل 
اختالف  المقاب�شات على  في  الأ�شا�شي  الحواري  ال�شكل  هو  ال�شوؤال  اإن 
المجيب  لختالف  اإ�شافة  منهما،  لكل  الخطابي  ال�شياق  طبيعة  في 
في  الت�شاوؤلية  البنية  وتنقلب  وثقافته.  ل�شخ�شيته  وروؤيته  ومكانته عنده 
الإمتاع والموؤان�شة حيث يتحول التوحيدي اإلى م�شوؤول اأو مجيب والوزير 
�شائال. ولهذا يمكن القول باأن الده�شة تتبدى للقارئ لي�س من اإجابات 
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ابن م�شكويه اليقينية الم�شتقرة، واإنما من الت�شاوؤل القِلق الإ�شكالي الذي 
عن  كا�شفة  ب�شورة  يتداعى  بل  ي�شتقر  ل  والذي  اتجاه،  كل  في  ي�شرب 
حيرة �شاحبه، ومن ثم كان الكتاب من حيث الدللة والقيمة والجدة هو 
كتاب اأبي حيان ولي�س كتاب م�شكويه)57(، وينطبق هذا الأمر على كثير 
من اأ�شئلته الخا�شة ب�شلوكيات ج�شدية ونف�شية مثيرة لالنتباه، ومفارقات 
وال�شمنة،  والف�شولة  والنحافة  النجابة  بين  كالعالقة  غريبة  ب�شرية 
وال�شمئزاز من الجرح المفتوح، وكراهية الإن�شان ل�شم بعينه، ولَم لْم 
يرجع الإن�شان بعد ما �شاخ وخرف كهال ثم �شابا ثم غالما ثم طفال،اأو 
لم�س �شاحب الفكر ومن غلبه الهمُّ للحيته اأو نكت الأر�س باأ�شبعه... اإلى 
غير ذلك من اأ�شئلة تتعلق بظواهر مختلفة ا�شتوقفته، ولهذا يربط اأحد 
الباحثين ا�شم الكتاب الهوامل ل بكونه اأ�شئلة متفرقة مبعثرة بل بكونها 
اأ�شئلة غير تقليدية، من ثم يحق اأن يطلق عليها ال�شوامل ل الهوامل لأن 
اأبا حيان �شديد الوعي بالمفارقات، متلهف لحل األغازها)58(، فقد كان 
بخلد من  يدر  لم  وما  ُي�شاأل،  لم  ي�شاأل عما  اأن  التوحيدي حري�شا على 
اأجوبًة تك�شف عن قلقه، وعدم  قبله، كما حر�س على ت�شمين ت�شاوؤلته 
القديم  لل�شوؤال  اأعاد  ثم  ومن  اأفكار،  من  حوله  مطروح  هو  بما  قناعته 
ببراعته  التوحيدي  اأثارها  الم�شكالت  من  اأخرى  مئات  »وهناك  ِجدته، 
المعهودة في توليد الده�شة، واإ�شاعة روح ال�شتفهام... فنراه يثير من 
الم�شكالت ما قد يرى عامة النا�س اأنه ل مو�شع لإثارته، ف�شال على اأنه 
كان حري�شا في كثير من الموا�شع على ت�شكيك النا�س في �شحة بع�س 

الوقائع التي درجوا على اعتبارها عادية ماألوفة«)59(.
)ب(- الت�سمين:

النثر  اأن  بمعنى  ع�شويا،  ارتباطا  العربي  بالنثر  الت�شمين  يرتبط 
اأن  لنا  فهل  المختلفة،  الكتابية  الأ�شكال  بين  والمزج  الخلط  على  يقوم 
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نعتبره مظهرا اأ�شا�شيا من مظاهر بناء الن�س النثري اأيا كان �شكله اأو 
بها  اأ�شلوبية جيدة  والمحدثون خا�شية  القدامى  اعتبره  »لقد  غر�شه؟، 
ن من نوع  تكتمل بالغة الكاتب«)60(، واإن اختلفت وظيفة الن�س الم�شمَّ
اإن عملية  بل  الباحثين)61(،  اأحد  اأ�شار  ما  نحو  اآخر على  نوع  اإلى  اأدبي 
الت�شمين تتجاوز كونها خا�شية اأ�شلوبية في تعبيرها عن النوع الأدبي، اإذ 
اإن الغر�س الأدبي الواحد يمكن اأن ُي�شاغ بالعتماد على اأ�شكال تعبيرية 
اأهداف  متعددة)62(، ويتوقف ذلك على دور ما تم ت�شمينه في تحقيق 
الكاتب، ومن ثم تختلف وظائفه واأدواره وفاعليته وفقا لطبيعة كل نوع، 
تاأ�شي�س  في  معتبرة  مكانة  ذا  المختلفة  بطرقه  ال�شت�شهاد  كان  ولذلك 
كان  حيث  خ�شو�شا،  العربي  النثر  وفي  عموما،  القديم  الأدب��ي  الن�س 
»الكاتب ينبئ عن ف�شله بوفرة وتنوع ا�شت�شهادا ته، ويعاتب اإذا لم يتمثل 
بذاتها ترحل من  قائمة  بها وحدات  الم�شت�شهد  الأقوال  بكالم غيره... 
�شياق اإلى �شياق، وح�شب ا�شت�شهادا ته ي�شير الكاتب اإلى نوعية انتمائه: 
نف�شه   الوقت  وفي  الخا�شة  اإلى  النت�شاب  يعني  الأدب  بن�شو�س  التمثل 
الن�س  يمنح  ال�شت�شهاد  فاإن  ذلك  وفوق  المتقدمين،  ب�شلطة  الحتماء 

قيمة تنميقية جمالية«)63(.
الخطابية  �شلطته  م�شتخدما   - �شوؤاله  بنية  في  التوحيدي  لجاأ  وقد 
اإلى ت�شمين  اإلى ت�شمينها ب�شواهد تقوم بدور حجاجي لدرجة ت�شل   -
من  نوع  اإلى  ال�شوؤال  يتحول  بحيث  الفترا�شية،  الأجوبة  بع�س  ال�شوؤال 
تقليب النظر في ت�شاوؤلت �شبق الإجابة عليها ب�شورة لم تلق ارتياحا من 
ال�شائل، فاأعادها من جديد ُملمحا لما �شبق قوله من اأجوبة فيها، وتمثل 
والحديث  الكريم،  القراآن  من  عليه  ا�شتملت  بما  الحجاجية  ال�شواهد 
النبوي، وال�شعر، واأقوال العلماء؛ نوعا من الحجج الجاهزة ذات القيمة 
العلمية والتاريخية، »تكت�شب قوتها من م�شدرها ومن م�شادقة النا�س 
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المر�شودة لال�شتدلل  الغر�س  لتحقيق  اختيارها  ويتم  وتواترها«  عليها 
عليه«)64(.

عن  خروجه  مدى  ُتبرز  ب�شورة  التوحيدي  ت�شمينات  تنوعت  وقد 
مختلفة  ن�شو�س  من  القادمة  الت�شمينات  وهذه  ت�شاوؤلته،  في  الموؤلف 
لم يقت�شر دورها على الحتجاج، واإن كان اأبرز اأدوارها، حيث ياأتي بها 
ز الم�شوؤول على اأن ي�شلك  التوحيدي ك�شاهد يدلل به على اإجابٍة ما، تحفِّ
طريقا اآخر ربما اأكثر وعورة، وال�شائل بت�شمينه اأجوبة يقطع الطريق عليه 
اأو يقوم بمعاياته لرغبة في نف�شه اأن يبرز �شعف مح�شوله وخمول فكره، 
كما يقوم ال�شائل با�شتعارة اأ�شئلة من ال�شابقين ويحيل ال�شوؤال اإلى ابن 
م�شكويه، لكن اأهم ما ي�شتوقفنا على كثرة ت�شمينات التوحيدي ت�شمينه 
152( ، اّدعى اأنها من اأجوبة اأحمد بن عبد   ،150 لثالثة اأ�شئلة )148، 
الوهاب على اأ�شئلة الجاحظ في ر�شالته ال�شهيرة التربيع والتدوير، رغم 
عدم معرفتنا باأن لأحمد هذا اأجوبة اأو اأ�شئلة تداولها مع الجاحظ، واإذا 
كان الم�شهور اأن الجاحظ و�شع ر�شالته في ال�شخرية من ابن عبدالوهاب 
وج�شده، ودح�س ادعاءاته حول هذا الج�شد، فاإن ا�شتعارة هذا النوع من 
الأ�شئلة والأجوبة يدخل في الإطار ذاته، ب�شورة تجعل من هذا النمط 
من الأ�شئلة اأقرب ما تكون من الت�سمين التهكمي ال�سريح في ال�شتعارة 
المبا�شر  التهكمي  الت�شمين  نمَطي  بين  يجمع  فهو  الدللة،  في  الخفي 
والخفي)65(، وم�شدر خفائه اأنه وَرَد في �شياق الت�شاوؤل وطلب المعرفة، 
وم�شدر مبا�شرته اأنه ين�س �شراحة على ا�شتعارة تلك الأ�شئلة والأجوبة 
من اأحمد بن عبد الوهاب، اإن الربط بين تلك الت�شمينات وطبيعة ر�شالة 
الجاحظ ال�شاخرة التي لم ترد فيها، ُيحيل مبا�شرة اإلى هذا النوع من 
الإجابة  عدم  �شبب  وعن  ال�شوؤال  عن  ي�شاأل  اإنه  بل  وال�شخرية،  التهكم 
عنه، واإلى جانب ذلك نجد ت�شمينات لأ�شئلة طرحها الجاحظ بطريقة 
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مختلفة على اأحمد بن عبد الوهاب اأعاد التوحيدي طرحها، ولننظر اإلى 
حيث  التوحيدي  لدى  تف�شيلها  لنرى  الجاحظ  اأ�شئلة  من  الفقرة  هذه 
تقول  وما  الروؤيا؟  تقول في  وما  الرئي؟  تقول في  »فما  الأول:  يقول 
في  تقول  وما  ال�سنعة؟  كيمو�س  تقول في  وما  الكيمياء؟  اأك�سير  في 
الزجر؟ وما تقول في الفرا�سة؟ وما تقول في الفاأل؟ وما تقول في 
البركة؟  تقول في معنى  وما  الظلم؟  نميمة  في  تقول  وما  الّطيرة؟ 
وما تقول في النجوم«؟)66(، وتت�شمن الفقرة ال�شابقة عدة اأ�شئلة اأعاد 
والتزم فيها �شكل الجدة بما  اأكثر تف�شيال،  التوحيدي طرحها ب�شورة 
الأ�شئلة  تلك  وتف�شيل  واأحاديث،  وا�شت�شهادات  اأمثلة  من  فيها  �شمنه 

كالتالي:
 ال�سوؤال عن الفاأل والطيرة �س 200.

 ال�سوؤال عن الكيمياء �س 324.
 ال�سوؤال عن العرافة والكهانة �س 339.

.126  ال�سوؤال عن الروؤيا �س 125، 
 ال�سوؤال عن الفرا�سة �س 166.

من  تتخذ  التوحيدي  اأ�شئلة  كانت  هل  الوا�شح،  التكرار  هذا  وبعد 
لما ر�شدناه  وفقا  تمثل  اإنها  لها؟.  المعاياة منطلقا  الجاحظ في  اأ�شئلة 
المغلفة  اأو  المختلطة  التهكم  بروح  ي�شي  ما  وهو  ال�شك  تقبل  ل  ظاهرة 
التوحيدي بما �شمنه من  اأ�شئلة  اأن  المعرفة، رغم  والرغبة في  بالجدة 
اأجوبة تنفي ذلك، اإل اإن ابن م�شكويه لم يلتفت اإلى ذلك ول اإلى القلب 
تارة  الوهاب �شائال  اأحمد بن عبد  التوحيدي ، حين جعل  اأحدثه  الذي 
كما  معرفته،  وقلة  جهله  يك�شف  اأن  يريد  وكاأنه  اأخ��رى،  ت��ارة  ومجيبا 
توؤكد تلك الت�شمينات اأن التوحيدي  �شواء بق�شد اأم بدون ق�شد و�شع 
الجاحظ واأ�شئلته اأمام عينيه، بل اإنه جنح لالأ�شئلة ذاتها التي يغلب عليها 
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طابع الخرافة على النحو الذي نحا اإليه الجاحظ، ففي الم�شاألة )رقم 
اأي��دك اهلل - م�َساِئل   - »ذكرت  الرد:  ابن م�شكويه راف�شا  يقول   ،)157
ة وجهالت َوقعت َلُهم مثل َقْولهم:  ل ت�ْسَتحّق اْلَجواب من اآراء اْلَعامَّ
َتْمَرة،  نملة  ِدَي��ة  َوَقْولهْم:  يمر�س،  اأحدهم  ِثَياب  ِفي  َباب  الذُّ اإِذا دخل 
واأ�سباهها  اْلم�َساِئل  َوَه��ِذه  َوَكْيت.  َكْيت  َقاُلوا:  اأحدهم  اأذن  َطنَّْت  َواإِذا 
َفاأَما  ال��ن��ادرة،  َطريق  على  باإيرادها  ويتملح  بَها،  يهزاأ  اأَن  َيْنَبِغي  ��َم��ا  اإِنَّ
َعْنَها  بَها، َفكيف نجيب  يْعَترف  َعاِقال  اأَظن  َفَما  اأجوبة  َلَها  اأَن تطلب 
باأ�شئلة  ال�شبه  قريبة  الأ�شئلة  هذه  وي�سلحك«؟!)76(،  َل��ك  يْغفر  َواهلل 
بما  والحيوان،  والجن  الخرافات  الجاحظ في م�شائل  ر�شالة  وردت في 
ينُح  لم  واإن  منها،  اأ�شئلته  من  كثيًرا  ا�شتلهم  اأن��ه  لل�شك  مجال  يدع  ل 
نحوه في ال�شخرية ال�شريحة والتهكم الوا�شح، واإن بقيت اآثار من ذلك 
العالم، حين  اأمين  محمود  انتباه  لفت  ما  التوحيدي، وهذا  ر�شالة  في 
بنية  بين  فارق  من  اأكثر  �شك  بغير  »هناك  بقوله  الر�شالتين  بين  قارن 
التربيع والتدوير، وبنية الهوامل وال�شوامل، فكتاب الجاحظ يقت�شر على 
توجيه الأ�شئلة الملغزة دون اإجاباتها ف�شال عن طابع ال�شخرية ال�شوداء 
اأبي  كتاب  اأن  حين  على  الأ�شئلة.  هذه  على  تغلب  التي  المرة  والفكاهة 
اأن هناك التماثل  اإل  حيان يجمع بين الأ�شئلة والإجابة ويت�شم بالوقار، 
بين الكتابين من حيث الأ�شئلة الم�شتركة في كليهما... ومن حيث توجيه 

ال�شوؤال وا�شتن�شال الأ�شئلة من بع�شها«)68(. 
)ج( - التداعي:

محكوم  غير  اأن��ه  التوحيدي  لدى  ال�شوؤال  انزياح  مالمح  اأه��م  من 
�شتى  بين  وجمع  نثرا،  الأ�شئلة  نثر  فقد  كتابيته،  رغم  تنظيمي  بقانون 
المو�شوعات اللغوية والبالغية والحياتية وال�شلوكية والفل�شفية في ت�نوع 
المبهمة  ال�شوؤال  لأغرا�س  اإ�شافة   - يك�شف  ال��ذي  الأم��ر  وهو  وا�شح، 
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الطماأنينة  عن  تبحث  اأن  تحاول  م�شطربة  قلقة  ذات  عن   - المعبرة 
في  اأ�شا�شيا  ملمحا  المركب  ال�شوؤال  من  فجعلت  تنتهي،  ل  �شوؤالت  في 
معظم ت�شاوؤلتها، مقارنة بال�شوؤال الب�شيط في بنيته، والذي ي�شتمل على 
لرابط منطقي  وجود  ل  التوحيدي  اأ�شئلة  من  كثير  وفي  واح��دة،  ق�شية 
لفظ عر�شا  يمرَّ  اأن  يكفي  اإذ  المركبة،  اأ�شئلته  بين  يربط  اأو مو�شوعي 
في �شوؤال ليكون محل ت�شاوؤل تاٍل، وهو الأمر الذي اأثار حفيظة الم�شوؤول 
اأحيانا على النحو الذي �شنبينه في مالمح التفاعل بين طرفي البنية، 

وخ�شائ�س كل طرف فيها.
يك�شر  اأحيانا، وهو ما  المناجاة  لنوع من  التداعي  اأ�شلمه هذا  كذا 
والحتجاج  الأم��ث��ال،  و�سرب  ال�سرد،  جوار  اإلى  ونمطيته  ال�شوؤال  حدة 
بالآيات القراآنية، والأبيات ال�سعرية؛ هذه المناجاة تقف اإلى جوار ما 
اإليه عر�شا في مقدمته،  قام الم�شوؤول بحذفه والتغا�شي عنه والتلميح 
محذوفة  غنائية  مناجاة  عن  حديث  هو  التوحيدي  �شكوى  عن  وحديثه 
م�شنفه  لها  وخ�ش�س  التوحيدي  مقدمات  في  وا�شحة  ب�شورة  تتردد 
الإ�شارات الإلهية كامال. وفي م�شاألة اأخرى يك�شف عن عمق اأ�شئلته واأنه 
َذِل��ك  »وهيهات  يقول:  العلم  في  للمتم�شحين  عليها  الجواب  متاح  غير 
َول  �سانح  لكل  وَع��اء  قلب  كل  َوَلْي�َس  اْلفلك  عالي  اْلَبْحر  اْلعلم عميق 
كل اإِْن�َسان ناطقاً ِبُكل«)69(، واإن كان هذا النوع من الخطاب المناجاتي 
لال�شتفهام  المثالية  ال�شيغة  عن  اأ�شا�شيا  انحرافا  يمثل  اإنه  اإل  قليال 

القائمة على الطلب.
بداأ  حيث   ،)4 )رق��م  م�شاألة  في  نجده  ما  التداعي  نماذج  وم��ن 
ثم  والطلب،  الحر�س  و�شدة  الزهد  دعوى  بين  التناق�س  عن  بالحديث 
ي�شاأل عن العلة وال�شبب والزمان والمكان، فيقول »ِلَم توا�سى النا�س في 
جميع اللغات والنحل و�سائر العادات والملل بالزهد في الدنيا... وعلى 
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ذكر ال�سبب والعلة فما ال�سبب والعلة؟!... وعلى ذكر الزمان والمكان، 
ما الزمان والمكان؟!«)70(، وحين يقول: »لم �سارك المعجب من نف�سه 
والباطل، ما  الحق  التعجب...وعلى ذكر  المتعجب منه؟! وعلى ذكر 
الم�سار  العلم من  بم يحيط  تعالى،  والباطل؟! وعلى ذكر اهلل  الحق 
اإليه باختالف الإ�سارات والعبارات«؟!)71(، ثم ي�شلمه �شيل الأ�شئلة اإلى 
الأ�شئلة،  اأ�شلوب  عن  اأ�شلوبها  يختلف  غنائية  مناجاة  في  ظهرت  حيرة 
ويظهر فيها ال�شجع والزدواج والتوازي فيقول: »هيهات؛ هيهات؛ ا�ستد 
اللغط، وكثر الغلط، ورجع كل اإلى ال�سطط، وفات اهلل الفهم والفاهم، 
والوهم والواهم، وبقي مع الخلق علم مختلف فيه، وجهل م�سطلح 
عليه، واأمر قد تبرم به، ونهي قد �سجر منه، وحاجة فا�سحة، وحجة 
داح�سة، وقول مزوق، ولفظ منمق،...«)72(، وفي م�شاألة اأخرى يحر�س 
على اإظهار ده�شته من تناق�شات الحياة والإن�شان فيقول: »ف�سبحان من 
اْلُعُقول  َع��ن  الملوية،  الخبيئات  َوَه���ِذه  المطوية،  اللطائف  َه��ِذه  َل��ُه 

الزكية، والأذهان الذكية«)73(.
وتارة يتحول ال�شوؤال لديه اإلى �شربات متوالية للدللة على الحيرة 
والقلق اأكثر من الدللة على طلب المعرفة، ا�شتمع اإليه في تلك الأ�شئلة 
ْكِليف  الق�شيرة الموجزة، »َفكيف ُي�ْشَتَطاع َنْفيه ومزايلته؟ َوَكيف يرد التَّ
الّدين  اأََلْي�َس  ِريَعة مقوية للطبيعة؟  ال�شَّ األي�شت  َما ِفي الطبيعة؟  ِبِخاَلف 
ة اْلعقل؟ اأََلْي�َس اْلمَعاد َنِظير المعا�س؟  يَّ قوام ال�شيا�شة؟ اأََلْي�َس التاألة َق�شِ
َفكيف اْلَكالم ِفي َهَذا ال�شق؟ َوَكيف يطرد العتب على من اأحب َما حببت 

اإَِلْيِه َوق�شرت همته َعَلْيِه«؟)74(.    
واإلى جانب الأ�شلوب الأدبي الم�شحون بالعاطفة ب�شورة جعلته يعمد 
اإلى الإطالة في كثير من اأ�شئلته، والعتماد على مختلف الو�شائل الجمالية 
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والبديعية، من تقطيع متوازن للعبارات وا�شتخدام لل�شجع والمجاز.
)د( - الخطاب الوا�سف:

الخطاب الأدبي خطاٌب يلتفت اإلى ذاته، ويمثل ارتدادا للوعي حيث 
وروؤيته  تاأمالته  عليه  ويطرح  لي�شفه  ذات��ه  ال�شوؤال  اإل��ى  الكاتب  يلتفت 
له، فيتحول من طلب للمعرفة اإلى ال�شوؤال ذاته، فهو اأقرب اإلى ال�شوؤال 
اأحد  في  فيقول  م�شاءلة،  لمو�شع  نف�شه  ال�شوؤال  يتحول  حتى  الم�شوؤول، 
ْب��َواب  اأَ اَرت  �سَ »ِلَم  الوجود  بجوانب  ال�شوؤال  اإحاطة  عن  معبرا  اأ�شئلته، 
َوالثَّاِلث  َم��ا  َوالثَّاِني  َه��ل  َوِه��ي:  اأَْرَب��َع��ة،  َم��ْوُج��ود  �َسْيء  َع��ن كل  اْلَبْحث 
ا�شتخدام  اإل��ى  التوحيدي  التفات  اأمثلة  وم��ن  ِلَم؟«)75(،  اِب���ع  َوال���رَّ اأَي 
الخطاب الوا�شف لأ�شئلته الأمثلة التالية، التي تت�شمن تعليقات واأو�شافًا 
اإلى  ُي�شاف  اآخر  انحرافا  تمثل  ب�شورة  اأحيانا،  واأجوبتها  الأ�شئلة  لتلك 
النحرافات ال�شابقة، اإذ تخرج بال�شوؤال من الطلب والرغبة في المعرفة 
اإلى مجال النقا�س والتحاور، على اعتبار اإحاطة ال�شائل بكثير من جوانب 

تلك الأ�شئلة واأجوبتها ال�شابقة وال�شعوبات التي تت�شمنها:
مخبوءة.  ِفيِه  والعلل  وموقع  مَجال  ِفيِه  وللتعجب  ع�شر  َباب  »َوَه��َذا    
وقلما ت�شيب ِفي َزَمانك َهَذا ذهنًا يولع بالبحث َعن غام�شه ويلهج 
يقذفوا  لم  الحكم  َهِذه  ِفي  زهدوا  اإِْذ  وليتهم  م�شكله.  َعن  َلة  ِباْلَم�ْشاأَ

الخائ�شين ِفيَها والمنقبين َعْنَها بالتهم«)76(.
ِمير الأْجِوَبة،  َلة ِهَي ملكة اْلم�َشاِئل، َواْلَجَواب َعْنَها اأَ   »َحدثِني َعن َم�ْشاأَ
ْدر،  ال�شَّ ِفي  والغ�شة  اْلعين،  ِفي  والقذى  اْلحلق،  ِفي  ال�شجا  َوِه��ي 
َوَهَذا  ف�س،  النَّ َواْلَح�ْشَرة ِفي  اْلِج�ْشم،  ِفي  الّظْهر، وال�شل  والوقر على 
ل،  ا�س ِبِه ِفيَها، َوِهي حرَمان اْلَفا�شِ ُكله لعظم مادهم ِمْنَها، وابتلى النَّ
اِق�س، َوِلَهَذا اْلَمْعنى خلع اْبن الراوندي ربقة الّدين«)77(. َواإِْدَراك النَّ
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الم�شاألة،  و�شف  في  ال�شابقة  الفقرة  في  التوحيدي  اأف��ا���س  لقد 
ذاته  التوحيدي  اإ�شكالية  عن  بحال  ينف�شل  ل  الأمر  وهذا  وخطورتها، 
والم�شاألة  وتح�شيال.  علما  اأق��ل  هو  بمن  مقارنًة  حقه  بغمط  و�شعوره 
د معاناته ال�شادقة، وتبرهن على �شدة انفعاله  محملة بعاطفة قوية ُتج�شِّ
بما يرتبط به من هموم �شغلت تفكيره، واأرقته طويال... كما �شم عدٌد 
ن من خالله اأن يوزع الأفكار على المتحاورين مما  من م�شائله حواًرا تمكَّ
ي�شفي على الت�شاوؤل حيوية دافقة)78(، وذلك نحو ما نجده في الم�شاألة 
ه، وطبيعته، ويروي  )رقم 50(، »حيث يورد اآراء مت�نوعة حول العلم، وحدِّ
وفي  بعدها،  وما  الأخ��رى«،  الآراء  اأ�شحاب  على  ورده��م  راأي  كل  حجة 
م�شاألة اأخرى حول القيا�س في اللغة، لقد تغيرت وظيفة ال�شوؤال على يد 
التوحيدي، فهو لي�س مجرد و�شيلة لطلب المعرفة اأو »لفح�س مو�شوعه، 
�شوؤال  اأو  مو�شوعه  يفح�س  كما  و�شعه  يفح�س  ل�شوؤال  اإنما  نقده،  اأو 
ينتقد و�شعه كما ينتقد مو�شوعه«)79(، بل اإن كل �شوؤال هو في حقيقته 
ففي  ال�شتفهامية.  �شياغته  عن  النظر  ب�شرف  معين  لم�شمون  طرٌح 
التو�شيح  بوؤرة  واإف��ادة عن معنى خا�س هو  الخبر،  يبرز  ال�شوؤال  طيات 
المطلوب... اأي اأن توجيَه ال�شوؤال توجيٌه للجواب)80(، كما اأنه ذو طبيعة 
فنية لأنه يحمل في طياته الإجابة، و»يحمل في طياته جمال الفن وعبقه 
لي�شوغ  ي�شاأل  لكنه  الإجابات   يعرف  وهو  ي�شتفهم  التوحيدي  الخا�س، 
لنا ال�شتفهام في �شورة فنية جميلة تحببه للنفو�س، ويثير فيها ال�شك 

والقلق ومحاولة البحث عن الجديد خلف الركود«)81(.
لكننا نلم�س اأحيانا اأن الجواب لي�س ما يعني التوحيدي، بل ال�شوؤال 
في حد ذاته هو مدار اهتمامه، وهو ما يعنيه بو�شفه عملية تفكير وتدبر، 
ت�شتحق اللت�فات اإليها والع�ناية بها، وكاأن ال�شوؤال قائم بذاته، فنحن قد 
ن�شل للج�واب »حينما ن�ش�تفهم ال�ش�وؤال، لكن ال�ش�وؤال بما ه�و �ش�وؤال، ل 
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يقدم جوابا لأن حقيقته الأولى هي اأن يكون �شوؤال«)82(، ورغم اأن اأ�شئلة 
التوحيدي في مجملها من النوع المفتوح الذي ي�شمح فيه المر�شل للمر�شل 
اإليه باختيار الإجابة التي يريدها، ول يحبذ اأن يفر�س عليه �شلوًكا معينا 
باإجابة معينة، فاإن طرحه لأجوبة بع�س الأ�شئلة في طياتها يك�شر هذه 
اأو  الأجوبة  بع�َس  د  ُيحيِّ لأنه  مغلقة؛  ويجعلها  لل�شوؤال  المفتوحة  الطبيعة 
ي�شتبعدها. ومن ثم ُي�شّيق دائرة اختيارات الم�شوؤول. وهو ماينقلنا اإلى 

الحديث عن �شلطة ال�شائل وت�شلطه اأحيانا.

ثانيا: �سلطة ال�سائل وت�سلطه:
ال�شوؤال بو�شفه بنية ينطوي على دللة لها خطورتها تتمثل في كون 
 Respondent يفر�س على المخاطب به اأو المجيب questioner ال�شائل
اإجابة محددة يمليها المقت�شى النا�شئ عن ال�شتفهام، فيتم توجيه دّفة 
اإلى الوجهة التي تريد، فال�شتفهام ياأتي في  الحوار الذي تخو�شه معه 
الكالم لإجبار المخاطب على الإجابة وفق ما ير�شمه له البعد ال�شتفهامي 
القت�شائي)83(، وال�شوؤال من الملفوظات التي تقف بين الخبر والإن�شاء 
فهو من الملفوظات الهجينة)84(، ولذا تم تق�شيمه ل�شوؤال حقيقي يطلب 
جوابا، وغير حقيقي؛ ليوؤدي اأغرا�شا بالغية معينة، اأفا�س القدماء في 
الحديث عنها، وال�شوؤال غير الحقيقي هو ما دار حوله هذا الحديث بما 
يكت�شبه من دللت وما يعبر عنه من معان، ويمتلك ال�شوؤال- �شواء اأكان 
كونه  حيث  من  ال�شوؤال  بطبيعة  تتعلق  �شلطًة   - حقيقي  غير  اأم  حقيقيا 

اختيارًا ومباداأة.
ل  حجاجية  وظيفة  يت�شمن  اأن��ه  نجد  ال�شوؤال  �شلطة  اإل��ى  واإ�شافة 
هي  ال�شتفهام  بها  ينه�س  وظيفة  اأه��م  كانت  فلما  بحال،  عنه  تف�شل 
توجيه باقي الحوار وجهة معينة، ولما كان مفهوم التوجيه هذا هو لب 
مهما)85(،  حجاجيا  مظهرا  ال�شتفهام  كان  لذا  ديكرو؛  عند  الحجاج 
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و�شرعان  التوا�شل،  دائرة  في  المخاطب  ُي�شرك  كونه  من  ذلك  ويتاأتى 
متجاوبا  له،  خا�شعا  ثناياه  في  وين�شلك  الخطاب  دورة  في  ينخرط  ما 
واأكثرها  للخ�شم  اإلزاما  واأ�شدها  الحجج  اأبلغ  واإن  فيه.  بما  معه، مقرا 
اإفحاما له ما نطق بها هو نف�شه و�شاهم في �شنعها من خالل اإجابته عن 

ال�شتفهام الموجه اإليه)86(.
واإذا كان ثم خالف بين الطرفين فهناك اأر�شية م�شتركة بينهما، 
ولذا يمثل ال�شوؤال عملية ا�شتدراٍج للم�شوؤول لأغرا�س متعددة، وربما كان 
ذلك ما مار�شه التوحيدي مع ابن م�شكويه، وربما ف�شر ذلك لنا ال�شكوى 
لماذا  هو  الباحث  يطرحه  اأن  يمكن  الذي  وال�شوؤال  كتابه،  بها  بداأ  التي 
يجمع بين ال�سوؤال وال�سكوى؟ وماذا يريد من ابن م�شكويه، وال�شكوى 
وفي  والخ�شوع  التذلل  من  نوع  ال�شكوى  في  �شيطرة،  وال�شوؤال  خ�شوع 

ال�شوؤال بالطريقة التي قدمها التوحيدي تعال وكبرياء ؟
فطرح  طرفيه،  بين  لعالقة  يوؤ�ش�س  اأن��ه  ال�شوؤال  خ�شائ�س  وم��ن 
ال�شوؤال يمكن اأن ي�شخم الختالف حول مو�شوع ما اإذا كان المخاطب 
ما  ال�شوؤال  يلطف  اأن  يمكن  كما  ما،  بجواب  الإق��رار  المتكّلم  ُي�شاطر  ل 
بين الطرفين من اختالف، اإذا كان المخاطب يميل اإلى الإقرار بجواب 
غير جواب المتكلم)87(، لذا يمثل ال�شوؤال مركزا لتجاذب �شلطتْي كٍل من 
ال�شائل والمجيب، فثم فرق بين �شوؤال تطرحه واأنت على علم باإجابته، 
واآخر اأنت على غير دراية به، اأنَت في الحالة الأولى �شائل يمتلك ال�شلطة 
تكون  منا�شبة، في حين  اإجابة  الم�شوؤول  يتطلب ذلك من  اإذ  والهيمنة، 
ال�شائل  »ف�شلطة  بالإجابة،  �شائله جاهال  يكون  للمجيب عندما  الهيمنة 
تتطلب �شمنيا اأن ينطوي على علم بالجواب ب�شورة ما، في حين يكون 
المجيب في موقف �شعيف يفتر�س معه توقيع عقوبات عليه اإذا ما ات�شح 
اأن جوابه غير منا�شب، على نقي�س �شوؤال ل تجهل اإجابته، حيث ي�شمح 
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بترك المبادرة للمجيب ويجعله في مو�شع متميز في اإجاباته واختياراته 
كان  ولذلك  باأجوبته«)88(،  يتعلق  فيما  عليه  عقوبة  توقيع  اإمكانية  دون 
اإلقاء �شوؤاٍل بين طرفين »ل يخلو من �شلطة اأو ت�شلط: هو �شلطة لأّن ملقي 
ال�شوؤال في بع�س الحالت يترك من موقع القوة والنفوذ فهو اأعلى مرتبة 
ويهّدده  بالإجابة  المخاطب  يلزم  لأنه  ت�شلط  وال�شوؤال  مخاطبه...  من 
باإراقة ماء الوجه، وي�شعه في ماأزق في اأحيان كثيرة ف�شال عن اإ�شعاره 

بالعذاب كما هو الحال في ال�شتجوابات«)89(.
الذي  بال�شفاء  الهوامل  في  ال�شوؤال  طرَفْي  بين  العالقة  تكن  لم 
الإمتاع  في  راأيناها  التي  والحيطة  بالحذر  ول  المقاب�شات،  في  ن��راه 
والموؤان�شة، فراأي التوحيدي الذي �شرح به في ابن م�شكويه يوؤكد ذلك، 
العالقة  تقريب  على  الهوامل  في  التوحيدي  �شوؤالت  تتاأ�ش�س  لم  وعليه 
يل من الطرف الثاني ومحاولة  بين الطرفين، بقدر ما تاأ�ش�شت على النَّ
الطرفين  بين  تجاذبا  العالقة  فاأخذت  مبا�شرة.  غير  بطريقة  اإحراجه 
�شًدا وجذًبا، وربما وجدنا من يرف�س هذه الروؤية ويميل اإلى عدم وجود 
وابن م�شكويه، حيث  التوحيدي  بين  التحدي  والرغبة في  هذا الخالف 
والتعاطف  الر�شانة  لهجة  اأن  ال��راأي  هذا  �شاحب  اأرك��ون  محمد  يرى 
تجاه التوحيدي، واأ�شئلته كانت م�شتمرة على مدار الأجوبة التي قدمها 
الفيل�شوف، وهذا دليل على عدم وجود موؤامرة، بل كان الأمر طبيعيا بين 
ال�شائل والمجيب)90( ، فثمة م�شاعر ف�شل واإح�شا�س بالألم جمع بين كال 
الرجلين، لكنا نختلف مع هذا الراأي من منطلق اأن الختالف لي�س منبعه 
العالقة بين ال�شائل والم�شوؤول وطبيعتها بقدر ما يتعلق بطبيعة �شيغة كل 
من ال�شوؤال والجواب، فكل منهما اأعطى هذا النطباع عن رغبة ال�شائل 
في اإحراج الم�شوؤول اأو اإظهار �شعف مح�شوله من العلم والمعرفة، اإننا 
لبد اأن ننظر اإلى الكتاب من حيث �شكله، فهو ذو �شبغة تر�شلية، بمعنى 
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اأنه يحقق مقا�شد عدة ويقوم بوظائف ثقافية وتداولية متنوعة، ربما كان 
اإحراج ابن م�شكويه اأب�شطها. لكن التجاذب الذي لفت انتباه الباحثين 
ف�شر  وربما  اتجاه،  كل  في  القلقة  بت�شاوؤلته  و�شربه  �شيغته  من  واق��ٌع 
�شبق  التي  التوحيدي  اأ�شئلة  لنا خ�شائ�س  الطرفين  بين  التجاذب  هذا 
الإ�شارة اإليها، فقد بداأ التوحيدي ر�شالته بال�شكوى من قلة الإخوان، ثم 
ثنى بتلك الأ�شئلة التي اختلفت طول وق�شرا، و�شوحا وغمو�شا، وجابت 
�شتى المجالت الثقافية نحًوا، و�شرفا، وفل�شفة، ومنطقا، وما هو خارج 
هذا الإطار من عالقات واأفكار كثير منها غير مطروق، ب�شورة جعلت 
من ال�شوؤال اإبداعا في حد ذاته، فحينما ي�شاأل عن �شر و�شع �شاحب الهم 
والفكر، حين يقول »ِلَم �سار �ساحب الهم، ومن غلب عليه الفكر في 
ُملّم، يولع بلم�س لحيته، وبما نكت الأر�س باإ�سبعه، وعبث بالح�سى اأو 
�سوؤاله عن ال�سيت الذي يتفق لبع�سهم بعد موته، واإنه يعي�س خامال 
ابن  اأفا�س  الذي  النمط  هذا  مثل  الكرخي«،  كمعروف  َمْيتاً،  وي�ستهر 
م�شكويه في الإجابة عنه يمثل مع�شلة بالن�شبة للمجيب؛ لأنه ي�شعه تحت 
�شغط يتعلق ب�شعوبة ال�شوؤال و�شعوبة تف�شيره، فال�شائل بمجرد اأن يلقي 
�شوؤاله يفر�س- ولو لم يكن يعرف الإجابة - �شلطته على الم�شوؤول الذي 
كان  اإذا  ذلك  ال�شائل  يتجاوز  وقد  الجواب،  عن  بالبحث  ملزما  ي�شبح 
على معرفة بجوانب من الإجابة، اأو اأجوبة اأخرى، فيكون بمثابة الرقيب 
الذي يفر�س �شلطته، فهو ي�شاأل لي�س لأنه يفتر�س اأن لدى الم�شوؤول بع�س 
اأم  اأنه يعرف الجواب  اأن يعرف  المعلومات حول الإجابة بقدر ما يريد 
ل، ومن اأمثلة ذلك)91(: وفي م�شاألة بعنوان زجرّية لغوية يقول »ِلَم �سار 
الرجل اإذا لب�س كل �سيء جديد قيل له: خذ معك بع�س ما لي�ساكل 
ما عليك ليكون وقاية لك؟ األم تكن الم�ساكلة مطلوبة في كل مو�سع؟ 
وعلى ذكر الم�ساكلة، ما الم�ساكلة، والموافقة، والم�سارعة، والمماثلة، 
والمعادلة، والمنا�سبة؟ واإذا و�سح  الكالم في هذه الألفاظ و�سح الحق 
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اأن  نلحظ  والمنابذة«)92(  والمنافرة،  والمباينة،  المخالفة،  في  اأي�سا 
التوحيدي و�شف الم�شاألة باأنها زجرية لغوية، فهي مركبة من �شوؤال في 
اإن  اللغوية،  الفروق  في  �شوؤال  اإليها  اأ�شاف  والتفاوؤل،  والت�شاوؤم  الزجر 
بالخرافة،  المرتبطة  العادات  لبع�س  ا�شتنكارية  طبيعة  يحمل  ال�شوؤال 
وقد اعتر�س ابن م�شكويه على الجمع بين ما هو عامي ولغوي واعتبره 
نوعا من الخلط ، لكنه عاد مرة اأخرى ليقول: »َوكاَن َينَبِغي اأَل تختلط 
َهِذه اْلم�َساِئل َهَذا الْخِتالط فاإِنِّي اأرى اْلَم�ساألة ال�سِريَفة ال�سعبة اإَِلى 
َجانب الأُخَرى الَِّتي ل ِن�ْسَبة َبينهَما قلَّة و�سهولة. ولي�س للمجيب اأن 
يقترح ال�سوؤال، وينظم ال�سكوك؛ ولأجل هذا ا�سطررت اإلى الكالم في 
جميعها على ح�سب مراتبها«)93( فاإذا كان ال�شوؤال فعال اختيارا، فاإن 
الجواب فعل اإجباري ُي�شطر اإليه المجيب ا�شطرارا رغم محاولت ابن 
م�شكوية التفلُّت والمراوغة، على نحو ما نراه في م�شاألة مبادئ العادات، 
حيث يعتذر ابن م�شكويه قائال: »اأما ال�سوؤال عن مبادئ العادات، وكيف 
نزع النا�س اإلى اأوائلها؟ وما كانت تلك الأوائل؟ ومن �سبق اإليها ورتبها 
لكل قوم في الزي؟ فاأمر ل اأ�سمن لك الوفاء به، ولو �سمنه �سامن لي 
لما رغبت فيه ول عددته علما، ول كان فيه طائل«)94(، ومن الأمثلة 
الدالة على الحرية التي يتمتع بها التوحيدي في اأ�شئلته قوله في م�شاألة 
الروؤيا: »ما الروؤيا فقد جل الخطب فيها، وهي جزء من اأجزاء النبوة، 
وما الذي يرى ما يرى ؟ النف�س اأم الطبيعة اأم الإن�سان، واأكره اأن اأترقى 
اإلى البحث عن النف�س، وتحقيقها �ساأنها، وما قاله الأّولون والآخرون 
فيها«)95(، اإن التوحيدي على علم ببع�س ما قيل في النف�س، ويحاول اأن 
يظهر ال�شائل بمظهر من ي�شفق على الم�شوؤول فال يريد اأن يثقل عليه بما 
يعرفه من اآراء حول النف�س، وللمرة الثانية يمتدح المجيب �شائله فيقول: 
»لكن �سرط �سبق بغير هذا، و�سرعة فهمك اأمتع اهلل بك- وقبلك لما 
يطرح  اأن  الت�شلط  مظاهر  ومن  راأيناه«)96(،  ما  يقت�سي  اإل��ي��ه-  ي�سار 
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وكاأنه  ويعتر�س عليها،  بالحجج،  وياأتي  ل�شوؤاله  ا�شتباقية  اأجوبة  ال�شائل 
في جدال مع نف�شه وهو ما يحمل في طياته نوعا من ال�شخرية وال�شتهانة 
لذا  وحده)97(،  بالعلم  م�شاألة خا�شة  في  راأيناه  ما  نحو  على  بالم�شوؤول 
اأن التوحيدي �شعى للتهكم من ابن م�شكويه على  ترى هالة اأحمد فوؤاد 
النحو الذي و�شفه به في الإمتاع فتقول: »وفي المقابل ي�شعر التوحيدي 
ناحية،  الإمتاع من  الذي يظهر في  الأمر  ابن م�شكويه  بال�شتعالء على 
ال�شوؤال  ي�شاأله  اأن  اإلى  اأخرى،  ناحية  وال�شوامل من  الهوامل  ويدفعه في 
الذي يت�شمن اإجابته داخله ليوحي بجهل الم�شوؤول، ذلك الذي ل ي�شمع 
ال�شوؤال بل ي�شعى اإلى الإجابة التي تك�شف طبيعته العقلية الثابتة«)98(، 
جميع  على  متكافئا  يكن  لم  الطرفين  بين  الحوار  اأن  لنا  يتاأكد  وعليه 
الم�شتويات، فمنهجهما في طرح الق�شايا واإثارة الم�شكالت، واأ�شلوبهما 

في المعالجة يختلف اختالفا جذريا)99(.
ت�شاوؤلته،  بع�س  في  نالحظه  الذي  الإل��زام  الت�شلط  مظاهر  ومن 
حيث يت�شتر هذا الإلزام  اأحيانا »لأن ال�شوؤال يتخذ اأهميته من عالقته 
ظاهره-  في  مو�شوعي  ا�شتفهام  وهي   - الأ�شئلة  طريق  فعن  بالجواب. 
يخاطب اأبو حيان ممثال للفكر الر�شمي في ع�شره هو ابن م�شكويه الذي 
كان خازن الكتب لع�شد الدولة وخازنًا لبيت المال، ويدعوه اإلى اللتزام. 
والمجتمع  الإن�شان  اإ�شكالت  في  الخو�س  اإلى  الم�شوؤول  وا�شتدراج ذلك 
تجلية لموقفه، وك�شف عن كامن نواياه)100(،  والوا�شح اأن دور التوحيدي 
- بعيدا عن الدور التاريخي - يختلف من مو�شع لآخر في بنية الت�شاوؤل، 
فهو يبحث عن التميز، واإظهار التفوق اأمام ابن م�شكويه ويظهر بمظهر 
التلميذ الُمن�شت اأمام ال�شج�شتاني في المقاب�شات، وعندما يتبدل دوره 

ويكون مجيبا يبحث عن الم�شاواة على نحو ما يقول اأنور لوقا)101(.  
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ابن  م�شاءلة  حيان  اأب��ي  اختيار  اأن  اإل��ى  ال��ع��ال��م  محمود  ويذهب 
م�شكويه لم يكن اعتباطا، بل  كان مق�شودا، لف�شح عجز ابن م�شكويه 
اأقول : »وال�شتخفاف وال�شخرية به«)102(، لذا راأيناه  اأكاد  الفكري، بل 
يربط بين الهوامل والتربيع والتدوير، واإن اختلف عنه جزئيا من حيث 
التوحيدي  نق�شر مقا�شد  اأن  ن�شتطيع  ل  ولكنا  وموقف طرفيها.  بنيته، 
على ال�شخرية اأو ال�شتخفاف فقط، اإن موقف التوحيدي من ابن م�شكويه 
وا�شٌح في و�شفه له في الليلة الثامنة من الإمتاع حيث يقول عنه: »واأّما 
�سهل  ال��ح��وا���س��ي،  رق��ي��ق  الأط�����راف،  رط��ب  ال��ل��ف��ظ،  فلطيف  م�سكويه 
الماأخذ، قليل ال�ّسكب، بطيء ال�ّسبك، م�سهور المعاني، كثير التواني، 
�سديد الّتوّقي، �سعيف الترّقي، يرد اأكثر مّما ي�سدر، ويتطاول جهده 
ثم يق�سر،...«)103(من الوا�شح اأن ابن م�شكويه لم يكن مقدما بالن�شبة 
له  التوحيدي  توجه  ال�شتفهام حول  يثير  ما  الأمر هو  وهذا  للتوحيدي، 
التوحيدي  وكان  بال�شكوى.  مغم�س  �شوؤال  ولكنه  الهوامل،  في  بال�شوؤال 
ي�شمن اأ�شئلته ما ي�شي بذلك منها معرفته ببع�س ما يدور حول ما يطرح 
من م�شائل، ال�شكوى المت�شمنة في الر�شالة، المعاياة والحتجاج بالمثل 
وال�شاهد بغر�س الإثقال عليه، وكاأن طرحه لالأ�شئلة ياأتي بو�شفه غر�شا 
ل َعن  غير اأ�شا�شي في ر�شالته، وهو ما اأوماأ اإليه بقوله »َطال َهَذا اْلَف�سْ
ِباأَْلَفاظ مختارة،  َفَواِئد َغِريَبة،  َقة، تجمع  ُمَتَفرِّ ْيخ ِفي مَعان  َهَذا ال�سَّ
َلَكاَن  َه��َذا  َما تقدم مثل  َيْتُلو كل  اأَن  اأمكن  َوَل��و  وتاأليفات م�ستح�سنة، 
ة، وللروح َراَحة، َوَلِكن اْلَوْقت َمانع من اْلَمْفُرو�س  ِفي َذِلك للعين ُقرَّ
اإَِل��ى  اأْح��وج مني  اإْت��َم��ام الر�َساَلة  اإَِل��ى  َواأَن���ا  َع��ن َغيره،  الموظف ف�سال 
َغيره«)104(. والكالم ال�شابق على ل�شان التوحيدي يو�شح مدى تركيزه 
على اإتمام ر�شالته، وهو ما يبين اأن الت�شاوؤل جانٌب من جوانبها، في حين 
اأن جانبًا اآخر تم اإق�شاوؤه بفعل الم�شوؤول اأو متلقى الر�شالة، وهو جانب 

ال�شكوى الذي األمح له ابن م�شكويه في مقدمته.
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جوار  اإلى  وظائف  بعدة  الم�شوؤول  يقوم  ال�شائل  ت�شلط  مقابل  وفي 
الكتابي - حيث تمت �شياغته على �شورة  التوا�شل  �شمح  الإجابة، وقد 
ر�شالة - اأن يهيمن الم�شوؤول على الخطاب، اإل فيما �شقط من �شيطرته، 
ال�شائل  �شلطة  تفلح في تحجيم  لم  واإن  بفعل مقاومة،  يقوم  بذلك  وهو 
اأن  والم�شوؤول  ال�شائل  تجاذبات  من  ووا�شح  اأ�شئلته،  في  المغمو�شة 
العالقة بينهما لي�شت قائمة على التراتبية العادية المعتادة في ال�شوؤال 
من اأدنى اإلى اأعلى، اإنما هو �شوؤال الأنداد، اأو �شوؤال التحدي و�شوؤال من 
يعتقد في نف�شه اأنه يعلم اأكثر من م�شوؤوله؛ واأن هناك اأ�شبابا اأخرى دعته 
الإخوان،  وا�شتبطاء  ال�شحاب  قلة  من  ال�شكوى  اأهمها  ر�شالته،  لكتابة 
»ويظهر اأن طمع اأبي حيان في علمه وماله قد باء بالف�شل فو�شفه بالبخل 
و�شيلة جديدة لال�شتجداء  ا�شتخدم  التوحيدي قد  وكاأن  والغباء«)105(، 
اأ�شلوبا جافا  اأ�شلوبا رقيقا ي�شتخرج العطف، وقد يكون  الذي »قد يكون 
م�شوبا بالإدلل والتعاظم فيثير ال�شخط ويبعث على الحرمان. ويظهر اأن 
اأبا حيان التوحيدي كان من القبيل الثاني، يريد اأن ي�شتعلي على الم�شوؤول 

واأن يفهمه اأن هذا حق ل اإح�شان فنّفر من ا�شتجداهم منه«)106(.
ف�شيغة ال�شوؤال تفتح ف�شاء وا�شعا لتو�شيح عالقة ال�شائل بالم�شوؤول، 
فطرح ال�شوؤال يوؤ�ش�س لعالقة ما بين الطرفين، فقد ي�شخم الختالف 
المتكلم الإقرار بجواب  المَخاَطب ل ي�شاطر  اإذا كان  حول مو�شوع ما، 
اإذ كان  ال�شوؤال ما بين الطرفين من اختالف  ُيلطف  اأن  ما، كما يمكن 
المخاَطب يميل اإلى الإقرار بجواب غير جواب المتكلم، وباإمكان المتكلم 
ًا بما يطرحه عليه  كذلك تعميق نقاط التفاق مع المخاّطب اإذا كان ُمقرَّ
من اأجوبة، وفي هذا ال�شياق من البحث عن الم�شاواة والإن�شاف نجده 
َلة ِهَي ملكة  ي�شف �شوؤاله عن الأقدار المتفاوتة بقوله: »َحدثِني َعن َم�ْساأَ
اْلم�َساِئل َواْلَجَواب...« م�شاألة الم�شائل، اإذن هي الم�شاواة والإن�شاف، 
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ونوال كل ذي ف�شل حقه. اإن الهوامل تنطوي على خطاب احتجاج �شافر، 
وعالمات  التاأدب  قناع  القارئ  عن  يحجبه  ليكاد  الرمح،  ك�شن  م�شدد 
ال�شتفهام، والتوتر المحموم بين طرفي ذلك الحوار)107(، وو�شط تلك 
التجاذبات ُيكنُّ ابن م�شكويه تقديرا للتوحيدي وثقة بعلمه وذكائه بدرجة 
دفعته اأحيانا للتراجع واإظهار الت�شاغر اأمامه اأحيانا، فيما اأخذت اأ�شئلة 
تبحث  ل  بذاتها،  قائمة  ن�شو�شا  ف�شارت  ال�شتقالل،  طابع  التوحيدي 

عن الجواب ال�شهل المي�شور.
والموجه  المعلم  جل�شة  م�شوؤوله  من  يجل�س  تارة  التوحيدي  ونجد 
اأَن اْلَغَر�س  اأَن تعلم  له ب�شورة اأثارت حفيظة م�شكويه اأحيانا »َوينَبِغي 
يل َذاته معراة من كل �َساِئَبة َخاِل�َسة من كل  ِفي حد ال�سْيء ُهو تْح�سِ
ال�شوؤال  بنية  في  والمخاطب  المتكلم  بين  الم�شافة  اإن  مقذية«)108(، 
المت�شلة  الخ�شال  مجموع  اأي  بالإيتو�س  تقلي�شها  اأو  تعميقها  يرتبط 
التوحيدي في �شوغه لأ�شئلته يك�شف عن ت�شوره  بينهما، وتاأتي طريقة 
لطبيعة عالقته بالمخاطب، يحاول من خالله اأن يحقق بع�س المكا�شب، 
ومن هنا توقف م�اير، اأمام الوظيفة الحجاجية لكل من ال�شوؤال والجواب، 
حيث ينه�س كالهما بوظيفته الحجاجية القائمة على مفاو�شة الم�شافة 
المختلف  تلك  �شاأن  من  يقلل  اأو  الطرفين  بين  التفاق  مواطن  فيبرز 
الأ�شئلة  واإثارة  الأ�شئلة،  اإثارة  م�اير، هو  الحجاج عند  ولها)109(، حيث 
هي عنده الأ�شا�س الذي يبنى عليه الخطاب)110( ورغم النقد الموجه 
للم�شوؤول فاإن ردود ابن م�شكويه لم تخٌل من مراجعة وت�شويب اأحيانا، 
فقد يرى اأن ال�شوؤال جاء في غير مو�شعه اأو غير منا�شب للمقام، فيقوم 
بتوجيه ال�شوؤال الوجهة التي يريد منحرفا بها عن رغبة ال�شائل، ُومبديا 

اعترا�شا اأو مقدما ت�شويبا من وجهة نظره ومن ذلك: 
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الذي  ق��ال: ما الح�سد  ال�سائل حتى  ال��ذي غّلط    »وه��ذا بعينه هو 
يعتري الفا�سل؟ لأن من يكون فا�سال ل يكون ح�سودا«)111(.

ِفيَها  َفاْلَكالم  ِحيحا  �شَ ِفيَها  اْلَغَر�س  َك��اَن  َواإِن   - اْلَم�ْشاأََلة  »َه��ِذه    
َطرب...)112(. ُم�شْ

اأحيانا  وال�شجر  ال�شكوى  من  م�شكويه  ابن  اإجابات  تخُل  لم  كذلك 
ال�شائل  اأغ��را���س  ا�شتبان  وك��اأن��ه  وتيه،  وعجب  التوحيدي  على  وال��ل��وم 
الخفية، فيقول في رده على م�شاألة: »َوقد عر�س َلك ِفيَها َعار�س من 
اْلعجب، و�سانح من التيه، فخطرت خطران اْلَفْحل، وم�سيت العر�سنة، 
ومررت ِفي خيالئك، وم�سيت على غلوائك، َحتَّى اأ�سفقت اأَن تعثر ِفي 
ف�سل خطابك، َفلَو تركت َهَذا اْلَغَر�س للمتكلم على م�سائلك ووفرت 
لقد  َحيَّان...«)113(  اأََب��ا  َيا  ِبَنا  اْرُف��ْق  َل��ك.  اْلُمجيب  على  اْلَمَر�س  َه��َذا 
اأطال التوحيدي في هذه الم�شاألة وانتقل بين �شوؤالت عدة تتعلق بالزمان 
والمكان، والتناق�س الب�شري في الدعوة اإلى الزهد والتكالب على الحياة 
ن ذلك من تعري�س دفع ابن م�شكويه لأن يرد هذا الرد راجيا  وما ت�شمَّ

اأن يخفف من عجبه وتيهه. 
اإبراز  على  ال�شائل  من  ا  حر�شً نجد  الم�شوؤول  وظائف  مقابل  وفي 
يقوم  وقد  حولها،  الآراء  بع�س  يذكر  وقد  يطرحه  ما  بجوانب  معرفته 
بو�شفها ب�شورة تحمل تعري�شا بالم�شوؤول اأو تحذيرا له، وهو الأمر الذي 
دفع اأكثر من باحث لالإ�شارة اإلى رغبة التوحيدي في التهكم وال�شخرية 
على  ال�شلطة،  ل��دى  حظوته  رغ��م  م�شكويه  اب��ن  وم��ع��ارف  ق���درات  م��ن 
نحوما اأ�شرنا ومن اأمثلة ذلك قوله »َواْلمْعَنى ِفيِه، َخاَف َلْي�َس من �َساأْن 
ِفي  الخائ�سين  ِفيِه  المتبحرين  �َساأْن  اْلعلم، بل من  ِفي  المتم�سحين 
اْلَبْحر، عالى  اْلعلم، عميق  اإَِلى قراره، وهيهات َذِلك  اْلَباِلغين  غماره، 
اْلفلك، َوَلْي�َس كل قلب وَعاء لكل �سانح، َول كل اإِْن�َسان ناطقاً ِبُكل«)114(.
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وهو في كل ذلك يظهر بدور المعلم ل المتعلم والفاهم ل الم�شتفهم، 
ومن ثم تنقلب العالقة بين طرفي ال�شوؤال وتتبدل تراتبيتها، وهو ما ي�شي 
الطرف  جهل  لإبراز  و�شيلة  التوحيدي  بها  يكتفي  ل  التي  التهكم  بنبرة 
الثاني ومحدودية معرفته، ولهذا نرى الأ�شئلة في تنوعها وتنوع م�شادرها 
واإجابات ال�شائل عن بع�شها و�شائل من الذات لمجابهة من ترى اأنها ندٌّ 
لها اأو اأعلى منها علما رغم تفاوت حظهما من الفقر والثراء. »اإن الأ�شئلة 
لي�شت اأ�شئلة تلميذ ي�شاأل لكي يعرف .اإنها اأقرب لأ�شئلة مفكر مخ�شرم 

على دراية تامة بمو�شوع الت�شاوؤل«)115(.
ارتقى  فقد  المعرفة،  طلب  مجرد  تجاوز  �شوؤالته  في  ال�شائل  ولأن 
مرتبة  من  »انتقاله  بمعنى  المحاورة،  درج��ة  اإل��ى  الحوارية  بالعملية 
يلزم  التي  المرتبة  هذه  معتر�شا،  غيره  يقيم  من  مرتبة  اإلى  العار�س 
وعليه  بالدليل؛  المطالبة  حق  منحه  مع  بالت�شديق  غيره  مطالبة  عنها 
التوحيدي  يكتف  فلم  المحاورة«)116(،  �شرط  يحقق  النموذج  هذا  فاإن 
اأقام  ما  وال�شواهد  وال�شتدللت  الأجوبة  من  قدم  بل  �شوؤاله،  بعر�س 
البحث  بقدر  الآراء  جمع  مجرد  ذلك  من  غر�شه  ولي�س  معتر�شا،  منه 
عن المغايرة والجدة. واإن ظلت الكتابية حاجزا تحول دون الو�شول اإلى 
مناظرة مكتملة تقوم على الأخذ والرد، ووقف عن حد العترا�س الم�شبق 
من  الم�شوؤول  �شيعر�شه  ما  لتمحي�س  النتظار  دون  الأجوبة  بع�س  على 
اأجوبة لتقديم العترا�س عليها. لكن نلمح في بع�س الأ�شئلة التي ك�شف 
المغالطة، عن طريق  نوعا من  يمثل  ما  تناق�شاتها  ال�شائل عن جوانب 
طرح اأ�شئلة كل جواب عنها بالإيجاب والنفي يوقع �شاحبه المجيب في 
اأحبولة المغالطة، بمعنى اأنها م�شاألة تت�شمن معنى م�شمًرا خاطئا يخفيه 
ال�شائل وهو يق�شد اإخفاءه؛ لأن ذلك يمكنه من خداع المخاطب فيقع في 
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المغالطة)117(، وهو ما َي�شي اأحيانا اأن �شوؤالت التوحيدي ُوِجهت وجهًة 
مغر�شة من اأجل الإيقاع بم�شوؤوله اأحيانا، فلي�س ما يطرحه التوحيدي من 
اإجابات اأو اإلماعات لأجوبة �شابقة؛ �شوى طريقة لت�شييق منافذ الإجابة 

عليه وح�شار له، ب�شورة تجعل من ال�شوؤال �شركا ل �شوؤال. 
في الختام يمكن القول اإن بنية ال�شوؤال والجواب اأخذت اأ�شكال عدة 
في كتابات التوحيدي وتميزت بجماليات عدة خالف الجمال الأ�شلوبي 
الذي هو اأ�شا�س ل يمكن التغا�شي عنه في مجمل كتاباته، لكن ما يق�شده 
الباحث يتعلق بانحرافات ال�شوؤال الجمالية، وال�شرد، والخطاب الوا�شف 
عن  بعيدا  بال�شوؤال  ارتقت  ب�شورة  اأحيانا  والت�شمينات  والمناجاة، 
وظيفته النفعية المعروفة اإلى اأدبية تبرز جمال ال�شوؤال اأكثر من التركيز 
واإذا  ومو�شوعا،  �شكال  مميزا  �شوؤال  �شوؤاله  من  فجعلت  م�شمونه،  على 
كان اأمر الت�شنيف من ال�شعب بمكان اأن نجعله نوعا �شرفا ل�شتغاله في 
وت�شربه لم�شنفات كاملة  ال�شكل  بهذا  فاإن قيامه  الخطاب،  اأنواع  �شتى 
بو�شفه  له  ننظر  يجعلنا  الهوامل؛  في  راأينا  ما  نحو  على  له  خ�ش�شت 
العربي  النثر  في  تجلياته  وله  التوحيدي،  فيه  برع  مميزا  اأدبيا  �شكال 
ال�شابقة عليه في كتابات الجاحظ وغيره، والتالية عليه، وله امتداداته 
في الع�شر الحديث على نحو ما نرى في رائعة طه ح�شين جنة ال�شوك، 
اأما ارتباط ال�شوؤال بالفن ال�شحفي فقد جعله �شكال اأ�شا�شيا من اأ�شكال 

الحوار ال�شحفي والإعالمي عموما. 
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 ،1 اأدري�س خطاب، دار توبقال للن�شر، ط  )36( فرن�شوا را�شتي، ، فنون الن�س وعلومه، ت 
المغرب 2010م،، �س 316.

)37( مارتن هايدجر، ال�شوؤال عن ال�شيء،  ت اإ�شماعيل م�شدق، المنظمة العربية للترجمة، 
بيروت 2012، �س 73 .

)38( بول ريكور، نظرية الخطاب وفائ�س المعنى، �س 42. 
)39( �شكري المبخوت دائرة الأعمال اللغوية، مراجعات ومقترحات، دار الكتاب الجديدة، 

ط 1، بيروت 2010، �س 195.
)40( �شكري المبخوت، ال�شابق، �س 197. 

)41( عز الدين اإ�شماعيل، ال�شابق، �س 30.
)42( �شكري المبخوت، ال�شابق، �س 197.

القاهرة:  الأ�شوات،  وتعدد  التوحيدي  محاورات  التوحيدي  محاورات  الروبي،  األفت   )43(
مجلة ف�شول، الهيئة الم�شرية العامة للكتاب م 14، ج 2، 1996م، �س 145.

)44( عز الدين اإ�شماعيل، ال�شابق، �س 22.
اأبو حيان وابن م�شكويه، تحقيق، اأحمد اأمين ، اأحمد  )45( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، 

�شقر، الهيئة العامة لق�شور الثقافة، القاهرة 2001م. �س 1.
)46( التوحيدي، الهوامل، �س، 208.

)47( فائز طه عمر، المرجع ال�شابق، �س 204.
ميار،  لمي�شال  الم�شاءلة  نظرية  خالل  من  والحجاج  البالغة  القار�شي،  علي  محمد   )48(
اأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من اأر�شطو اإلى اليوم، كلية الآداب منوبة، 

تون�س، م �س، �س 392.
)49( هالة اأحمد فوؤاد ، ال�شابق، �س 102.

 ،3008 البي�شاء،  الدار  ط1  توبقال،  دار  النف�شال،  في  بنعبدالعالي،  عبدال�شالم   )50(
�س50.

الكتاب  دار  تداولية،  لغوية  مقاربة  الخطاب،  ا�شتراتيجيات  ظافر،  بن  عبدالهادي   )51(
الجديد المتحدة، ط 1 ليبيا 2004م، �س 352.

)52( التوحيدي، الهوامل، �س 195.

)53( التوحيدي، الهوامل، �س 268.

)54( التوحيدي، الهوامل، �س 130.
)55( اأنور لوقا، اأبو حيان والتعامل مع الحداثة، ف�شول، م 14، ع 4، 1996، �س 26.
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)56( زكريا اإبراهيم ال�شابق، �س 192.
)57( محمود اأمين العالم، ت�شاوؤلت حول ت�شاوؤلت التوحيدي، ف�شول، مج 4، ع 56، القاهرة 

1996، �س 131.

)58( اأنور لوقا، اأبو حيان والتعامل مع الحداثة، ف�شول، م 14، ع 4، 1996، �س 26.
)59( زكريا اإبراهيم ال�شابق، �س 192.

للطباعة  �شعيدان  موؤ�ش�شة  الجاحظ،  عند  النثري  الن�س  اأدبية  رم�شان،  بن  �شالح   )60(
والن�شر، تون�س 1990م ، �س 55.

)61( عبداهلل بهلول، في بالغة الخطاب الأدبي بحث في �شيا�شة القول )بحث في ن�شو�س 
الأدب العربي القديم، الت�شفير الفني �شفاق�س، ط1، تون�س 2007م، �س 69.

)62( �شالح بن رم�شان، ال�شابق، �س 75.
)63( عبدالفتاح كيليطو، الأدب والغرابة، م �س، �س 87.

)64( محمد العمري ، بالغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدرا�شة الخطابة 
العربية، اأفريقيا ال�شرق، ط 2 المغرب 2002، �س 90.

)65( محمد م�شبال، �شمة الت�شمين التهكمي في ر�شالة التربيع والتدوير، اقتراح منهجي، 
ف�شول، مج 13، ع 3، خريف 1994، �س 59 وما بعدها.

)66( الجاحظ التربيع والتدوير، ت �شارل بالث المعهد الفرن�شي للدرا�شات العربية، دم�شق 
1955، �س 39.

)67( التوحيدي، الهوامل، �س 339.
)68( محمود اأمين العالم، م �س، �س 132.

)69( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل �س 267.
)70( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل �س 25.

.56 )71( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل �س 55، 
)72( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل �س 56.

)73( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل �س 313.

)74( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل �س 148.
)75( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل  �س 341.
)76( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل �س 130.
)77( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل �س 212.

)78( فائز طه، ال�شابق، �س 205.
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)79( التوحيدي، الهوامل ، �س 293.
العربي،  الثقافي  الفل�شفي،المركز  الختالف  في  العربي  الحق  عبدالرحمن،  طه   )80(

المغرب، ط 2، 2008، �س 14.
)81( اأنور لوقا، ال�شابق، �س 26.

)82( اأماني فوؤاد، الإبداع في تراث اأبي حيان التوحيدي، المجل�س الأعلى للثقافة، القاهرة 
2008، �س 307.

)83( محمد على القار�شي، ال�شابق، �س 393.
)84( ابت�شام بن خراف، الحجاج ال�شيا�شي في كتاب الإمامة وال�شيا�شة لبن قتيبة، ر�شالة 

دكتوراه بال�شبكة الدولية، جامعة الحاج الأخ�شر باتنة، 2010، �س 394.
)85( عبداهلل �شولة، ال�شابق، �س 425.
)86( عبداهلل �شولة، ال�شابق، �س 427.

)87( Angeliki Athanasiadou:The Discourse Function of Questions. P108.

)88( عبداهلل بهلول، في بالغة الخطاب الأدبي، م �س، �س 89.
)89( التوحيدي، الهوامل، انظر �س 69، �س 275.

ها�شم  ت  والتوحيدي،  م�شكوية  جيل  العربي  الفكر  في  الأن�شنة  نزعة  اأرك��ون  محمد   )90(
�شالح، دار ال�شاقي، ط1 بيروت 1997، �س 218. 

)91( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 33.

)92( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 88.

)93( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 89.
)94( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 122.
)95( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 126.
)96( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 129.
)97( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 134.

)08( هالة اأحمد فوؤاد، ال�شابق، �س 102.
)99( زينب عفيفي، م�شكلة الإن�شان حوار بين اأبي حيان التوحيدي وم�شكويه، مجلة الآداب 

والعلوم الإن�شانية، جامعة المنيا، مجلد 28، عدد اأبريل 1998،ج 2،  �س 245.
)100( اأنور لوقا، ال�شابق، �س 27.
)101( اأنور لوقا، ال�شابق، �س 39.



شعرية السؤال - هوامل التوحيدي منوذجاً

20
15

ل 
يـ

بر
- إ

هـ 
14

36
ب 

جـ
، ر

 4
0 

دد
لع

ا

144

جـــــذور

)102( محمود اأمين العالم ، ال�شابق، �س 131.
)103( التوحيدي ، الإمتاع والموؤان�شة، ج 1، �س 100، واأي�شا ج 2، �س 162.

)104( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 110.
)105( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، مقدمة المحققين)ز(

)106( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، مقدمة المحققين )د(.
)107( اأنور لوقا، ال�شابق، �س 34.

)108( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 136.
)109( محمد علي القار�شي، ال�شابق، �س 44.

)110( عبداهلل �شولة، ال�شابق، �س 39.
)111( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 71.

)112( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 188.
 .27، )113( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل، �س 26 

)114( التوحيدي، الهوامل وال�شوامل،  �س 267.
)115( اأماني فوؤاد، ال�شابق، �س 306.

)116( طه عبدالرحمن، في اأ�شول الحوار وتجديد علم الكالم، �س 46.
)117( محمد النويري، الأ�شاليب المغالطية مدخال لنقد الحجاج، �شمن كتاب اأهم نظريات 

الحجاج في التقاليد الغربية من اأر�شطو اإلى اليوم، جامعة منوبة، تون�س ، �س 441.
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)1(
اخلطاب وال�سياق يف ل�سانيات الرتاث

عبدالوهاب �صديقي)*(

تمهيــد:
تتعدد الخطابات، وتتعدد تاأويالتها، تبعا ل�سياقاتها؛ ذلك اأن ال�سياق 
والخطاب وجهان لعملة واحدة، فال معنى وال تاأويل لخطاب دون ربطه 
فيه  يو�سع  خطاب  بدون  �سياق  عن  الحديث  يمكن  ال  اأنه  كما  ب�سياقه، 

ويف�سر �سبب نزوله.
وحديثة   قديمة،  متنوعة  معرفية  حقول  في  الم�سطلحان  ويتوارد 
فنجد الخطاب وال�سياق  في النحو، والبالغة وعلم االأ�سول والتف�سير، 
مدار�سها  بمختلف  الحديثة،  الل�سانيات  في  حا�سرين  نجدهما  كما 

كالتداوليات، والل�سانيات الوظيفية التوا�سلية.
والمحدثين،  القدماء  و�سياقاته،  الخطاب  م�سطلح  �سغل  لقد 
والبالغيين،  النحويين   نجد  هكذا  وو�سفا،  وتحليال  تحديدا  فتناولوه 

تحدثوا عن الجملة والكالم، والكلم، والمقام ومقت�سى الحال. 
 وهكذا نجد الل�سانيين المحدثين اأي�سا وقفوا عند الخطاب، فتارة 

يربطونه بالكالم، وتارة بالن�ص  وتارة بالملفوظ.
ببع�ص  الرتباطهما،  اأهميتهما  وال�سياق  الخطاب  يكت�سي  هنا  ومن 
الخطاب  ولكون  �سياقه،  في  ُو�سع  اإذا  اإال  له  معنى  ال  الخطاب  والأن 

)*( باحث في الحجاج واللسانيات، أستاذ مادة اللغة العربية نيابة طانطان - المغرب.
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متعددا ومتنوعا؛ فنتحدث عن الخطاب ال�سيا�سي، والخطاب التربوي، 
والخطاب الديني، والخطاب ال�سعري، والخطاب الفل�سفي. اإلخ؛ فالبد 
واأن تتنوع اأ�سيقة تاأويل وفهم هذه الخطابات، ذلك اأنه بح�سب هايم�ص، 
تكمن اأهمية ال�سياق في كونه يح�سر التاأويالت الممكنة ويدعم التاأويل 

المق�سود.
والنحوي  البالغي  التراث  غنى  على  التاأكيد  البحث  هذا  وي��روم 
العربي في تناوله الكثير من الم�سطلحات ال�سالحة اأن ت�ستثمر كبوادر 
لل�سانيات الن�سية في ل�سانيات التراث، كنظرية النظم عند الجرجاني 
وعالقة  بالمباني،  المعاني  عالقة  بين   فيها  ف�سل  التي  471ه�(،  )ت 
االألفاظ والمعاني  بالف�ساحة واالإعجاز، من خالل كتابيه »دالئل االأعجاز« 
النقدية  الموؤلفات  في  مبثوثا  نجده  ما  على  عالوة  البالغة«،  و»اأ�سرار 
القرطاجني  لحازم  االأدب��اء  و�سراج  البلغاء  القديمة،كمنهاج  العربية 
)ت 684ه�(، الذي تحدث عن االت�ساق الن�سي واآلياته، والتنا�سب بين 

االأغرا�ص واالإيقاع والظروف النف�سية للمبدع )ال�ساعر(.
الل�ساني  الدر�ص  م�ستجدات  على  االنفتاح  من  يعفينا  ال  ه��ذا  كل 
)ل�سانيات الخطاب(، وال يبتغي هذا البحث اإقامة مقارنة تفا�سلية بين 
الحقلين، الأن التفا�سل بين حقلين مختلفين ال تاريخي وال منهجي،والأنه 
كما قال اأحد الباحثين »واأرجو اأال يذهب البحث اإلى �سبيل محاولة اإلبا�ص 
�سيبويه قبعة �سو�سير، وال و�سع عباءة الخليل على ج�سد ت�سوم�سكي«)2(.

:DISCOURS :1:  الخطاب
الخطاب في ل�سانيات التراث:   1.1

الخطاب في المعاجم اللغوية العربية:   1.1.1
جاء في »ل�سان العرب« البن منظور )ت 711ه�(، مادة خطب الخطب 
وال�ساأن والحال والخطابة والمخاطبة  المخاطبة،  الذي  تقع فيه  االأمر 
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مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم، مخاطبة وخطابا، والخطبة كالم 
الخطيب، والمخاطبة مفاعلة  من الخطاب والم�ساورة)3(. 

ينظر قامو�ص ل�سان العرب اإلى الخطاب بكونه مرادفا للكالم بين 
هذا  لحجم  تحديد  دون  التوا�سل،  لغر�ص  والمخاطب،  المتكلم  ذاتين 
الكالم، مركزا على عن�سر التفاعلية بين المتكلمين التي تعني التاأثير 

واالإقناع ) كالم الخطيب(.
وجاء في قامو�ص »معجم  مقايي�ص اللغة« الأحمد بن فار�ص )ت395ه�(: 

»الخاء والطاء والباء اأ�سالن اأحدهما الكالم بين ذاتين«)4(.
يح�سر الخطاب عند ابن فار�ص باعتباره مرادفا للكالم بين ذاتين 

في و�سعية توا�سلية.
القدماء  العرب  اللغوين  اإليه  اأ�سار  ما  بين  كبيرا  اختالفا  نجد  ال 
التفاعل  بغية  المتكلمين  بين  للكالم  مرادفا  باعتباره  الخطاب  ب�سدد 
الو�سيط؛ هكذا نجد في  المعجم  وبين ما نجده في   ، واالإقناع  والتاأثير 
طلبها  بالك�سر  وِخطبة  ُخطبة،  عليهم  األقى  النا�ص  اإل��ى  »خطب  م��ادة 

للزواج، وخاطبه كالمه وحدثه والخطاب بمعنى الكالم«)5(.
ويرد »الخطاب« في القراآن الكريم بمعنى الكالم والتخاطب والتبالغ 
والملك  ال�سلطة  وبمعنى  والحكمة،  والتب�سر  البينة  وبمعنى  ذاتين،  بين 
والنفوذ يقول تعالى متحدثا عن النبي داود عليه ال�سالم: {و�سددنا ملكه 

واآتيناه الحكمة وف�سل الخطاب} ]�سورة �ص االآية 18[.
وبمعنى ال�ساأن والمق�سد، كما في قوله تعالى: {قال فما خطبكم 

اأيها المر�سلون} ]�سورة الذاريات االآية 30[.
وجاء في الماأثور خاطبوا النا�ص على قدر عقولهم،اأي بمعنى �سرورة  

مراعاة المقام وحقوقه، وحقوق المخاطب اأثناء الكالم.
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العربية،  اللغوية  المعاجم  في  الخطاب  يح�سر  القول،  وخال�سة 
�سياق  في  وتتبالغان  تتفاعالن  ذاتين،  ي�ستدعي  ال��ذي  للكالم  مرادفا 

ومقام  معينين ق�سد تحقيق االإقناع والتاأثير.

الخطاب في النحو والبالغة:   3.1.1
  يح�سر م�سطلح الخطاب  في اأعمال البيانيين، بمرادفاته ؛كالكلم 
)باب  في  180ه�(  )ت  �سيبويه  النحاة  اإم��ام  وكان  والجملة،  والكالم، 

اال�ستقامة من الكالم واالإحالة()6(، يق�سم الكالم اإلى اأنواع منها:
م�ستقيم ح�سن: اأتيتك اأم�ص. 

محال: اآتيتك غدا. 
م�ستقيم كذب: حملت الجبل. 

م�ستقيم قبيح: كي زيد ياأتيك. 
محال كذب: �سوف اأ�سرب ماء البحر اأم�ص. 

منظور  م��ن  )ال��خ��ط��اب(  ال��ك��الم  يتناول  �سيبويه  اأن  المالحظ   
منه  وعي  على  دليل  ذلك  وكل  والكذب   والقبح  واالإح��ال��ة،  اال�ستقامة 
وذل��ك  الن�سية،  اأي  عنه  ال�سكوت  يح�سن  مفيدا  ال��ك��الم،  يجعل  بما 
لالإعراب،  احترامه  اأي  اللغوي  ال�سياق  لمقت�سى  الكالم  لمطابقة  تبعا 
والن�سبة  الكالمية  الن�سبة  بين  بمطابقته  وذل��ك  المقام  ومقت�سيات 
الخارجية فيه؛ فالكالم الم�ستقيم الح�سن )اأتيتك اأم�ص( �سحيح نحوا، 
اأما  اأم�ص(،  للزمن  الما�سي  الزمن  المقام )مطابقة  ومطابق لمقت�سى 
الكالم المحال )اأتيتك غدا( فهو �سحيح نحوا، ولكنه لم يطابق المقام 
الأن اأتيتك المرتبطة بالزمن الما�سي ي�ستحيل اأن تتحقق غدا المرتبط 
بالزمن الم�ستقبل، اأما الكالم  الكذب )حملت الجبل ( فهو �سحيح من 
جهة النحو والتركيب ولكن انخرمت فيه �سروط التحقق الواقعي ، اأي اأنه 
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لم تتطابق فيه الن�سبة النحوية للن�سبة الخارجية الواقعية، وهذا النوع 
هو ما ي�سميه اأحد الباحثين باللحن التداولي)7(، اأما الكالم الم�ستقيم 
القبيح، فهو م�ستقيم نحوا،ولكنه لم ترتب عنا�سره، الترتيب الذي يجعل 
كالما  لكانت  زيد  ياأتيك  كي  قلنا  فلو  ال�سامع،  ذهن  في  وا�سحا  معناه 
م�ستقيما ح�سنا، فتكون نتيجة لكالم قبلها، نحو انتظرَت كي ياأتيك زيد، 
اأما الكالم المحال الكذب )�سوف اأ�سرب ماء البحر اأم�ص(، الأنه محال 
نحوا، وواقعا في�ستحيل �سرب ماء البحر، اإال من باب المبالغة والتكثير، 
بالزمن  اأ���س��رب(،  )���س��وف  بالم�ستقبل  المرتبط  ال��زم��ن  يطابق  ول��م 

المرتبط بالما�سي اأم�ص.
نخل�ص اأن �سيبويه، ي�ستعمل الكالم بمعنى الخطاب الذي تتوفر فيه 
�سروط النحو، اأي يحترم قواعد االإعراب، ويطابق ال�سياق اللغوي للعبارة 
المحيطة  وغيرها  االجتماعية  المتكلمين)ال�سروط  مقامات  ويطابق 
بالخطاب لحظة اإنتاجه(، ويح�سر �سيبويه  الكالم في المفردات التي 
بينها عالقة اإ�سناد، كالعالقة بين الفعل والفاعل )جاء االأ�ستاذ(، اأو بين 
المبتداأ والخبر )الكتاب جيد(، ذلك اأن  »الفعل البد له من ا�سم واإال لم 

يكن كالما«.
»دالئ��ل  �ساحب  471ه�(  )ت  الجرجاني  عند  نجده  نف�سه  ال��راأي 
والكالم،  الجملة  بين  ي�سوي  ب��دوره  فهو  البالغة«  و»اأ���س��رار  االإع��ج��از« 
عبدالقاهر  يقول  النظم«  »نظرية  توؤطره  بالغي  منظور  من  كان  واإن 
الجرجاني: »ومخت�سر كل االأمر اأنه ال يكون كالم  من جزء واحد، واأنه 
البد من م�سند وم�سند اإليه، وكذلك ال�سبيل في كل حرف راأيته على جملة 
به؟  وم�سبها  يقت�سي م�سبها  »كاأن«  قلت  اإذا  اأنك  ترى  اأال  واأخواتها  كان 

كقولك كاأن زيدا االأ�سد«)8(.
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ومخت�سر القول، اإن ما يحدد الكالم )الخطاب/ النظم( هو الذي 
)العالقة  النحو  قواعد  تحدده  المعنى،  بهذا  فالخطاب  العقل،  اقت�ساه 
»لي�ص  يقول:  المقام،  اقت�ساها  التي  المقامية  والعالقة  االإ�سنادية( 
تنا�سبت  اأن  بل  النطق،  في  األفاظها  توالت  اأن  الكالم  بنظم  الغر�ص 
داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقت�ساه العقل«)9(، ومعلوم اأن 
الجرجاني يرد على خ�سومه »اللفظيين« الذين يح�سرون الف�ساحة في 
والراأي  الفا�سد  »القول  الجرجاني  فيه  يرى  الذي  ال�سيء  اللفظ  جزالة 
المدخول«)10(. ذلك اأنه ال معنى للقول بكثرة المعنى مع قلة اللفظ، غير 
اأن المتكلم يتو�سل بداللة المعنى على المعنى اإلى فوائد، لو اأراد الداللة 

عليها الحتاج اإلى لفظ كثير بح�سب الجرجاني. 
واإذا كان الجرجاني يطابق بين الكالم/ الخطاب )النظم(والجملة، 
تبعا لمعايير االإ�سناد والمعنى وح�سن ال�سياغة واالن�سجام مع مقت�سيات 
المقام وال�سياق، فاإن ابن ه�سام االأن�ساري )ت 761ه�( �ساحب »مغني 
اللبيب عن كتب االأعاريب«، يفرق بين الكالم/ الخطاب والجملة، فكل 
المفيد  »الكالم  الخطاب  فالكالم/  ينعك�ص  وال  جملة  خطاب  ك��الم/ 
اأما  بالق�سد، والمراد بالمفيد ما دل على معنى يح�سن ال�سكوت عليه. 
الل�ص«  و»�سرب  زي��د«  »ق��ام  ك�  والفاعل  الفعل  عن  عبارة  فهي  الجملة 

و»اأقائم الزيدان«)11(.
ي�سترط  761ه�(  )ت  ه�سام  اب��ن  بح�سب  الخطاب،   / فالكالم 
بين  اال�سنادية  العالقة  اإال  ت�سترط  الجملة فال  والق�سدية،اأما  االإفادة، 

فعل وفاعل )�سافر الرجل(.
التداولية   الل�سانيات  ت�سميه  م��ا  يطابق  ال��ت��ع��ري��ف،  ه��ذا  ول��ع��ل 
linguistique pragmatique بالق�سدية intentionnalité، يقول طه 
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اإال مع وجود الق�سد و�سيغته: االأ�سل في الكالم  عبدالرحمن »ال كالم 
الق�سد«)12(.

الخطاب  بين  الفا�سلة  التمايزات  حدد  قد  ه�سام  ابن  يكون  هكذا 
فهي  الجملة  اأما  عندها،  ال�سكوت  يح�سن  التي  االإف��ادة  وهي  والجملة، 
نحو  وخبر،  مبتداأ  اأو  وفاعل  فعل  بين  اإ�سنادية  عالقة  تكون  اأن  التعدو 
فا  )ف  التركيب  ناحية  من  �سحيحة  فهي  الكرَة  الِقطُّ  �سرب  قولنا: 

مف(، ولكنها ال تحقق اإفادة الإدراك المتلقي الأن القط ال يلعب الكرة !
بمحدوديته  ات�سم  للخطاب،  والبالغيين  النحاة  تناول  اأن  نخل�ص 
حينا و�سموليته اأحيانا، اإذ نظر للخطاب باعتباره الجملة والكالم، الذي 
بربطه  وذل��ك  والتبالغ،  والفهم  والق�سدية  الفائدة  تحقيق  منه  ُي��َراُم 
بمحددات يمليها ال�سياق اللغوي )العالقة االإ�سنادية(، وال�سياق المقامي 
)اإفادة الم�ستمع اإفادة يح�سن ال�سكوت عليها(، وقد ق�سم الجابري تناول 

البيانيين للخطاب اإلى ق�سمي�ن : 
- ق�سم يهتم بتف�سير الخطاب.

- ق�سم يهتم ب�سروط اإنتاج الخطاب. 
�ساحب  204ه�(  )ت  ال�سافعي  باأعمال  االأول  للق�سم  مثل  وق��د 

»الر�سالة«، وللق�سم الثاني بالجاحظ )ت 255ه�()13(. 
والمق�سود بالجانب االأول الذي يهتم بتف�سير الخطاب؛ تلك االأعمال 
الفقه  اأ�سول  وعلماء  الكالم،  وعلماء  والبالغيون  النحاة  بها  قام  التي 
اآي القراآن وتو�سيح االأحكام ال�سرعية، وكالم العرب، ومع  بغية تف�سير 
ال�سافعي )ت 204ه�( قفز هذا الجانب البياني من المالحظات الجزئية 

اإلى االت�ساع في تف�سير كالم العرب �سعرا ونثرا.
الخطاب  فهو يبحث في  اإنتاج  ب�سروط  المهتم  الثاني  الجانب  اأما 
ال�سروط المحددة الإنتاج الخطابات، ولهذا لم يركز على جانب الفهم 
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)التف�سير( واإنما تعداه مع الجاحظ )ت 255ه�(اإلى البحث في االإفهام 
التي  والق�سدية  واالإمتاع  والتوجيه  كاالإقناع  الخطاب(،  اإنتاج  )�سروط 
نروم اإي�سالها للم�ستمع، وكاأن هذا الجانب بح�سب الجابري: »يريد اأن 
به  قام  ما  بمثل  البياني  الخطاب  اإنتاج  �سروط  تحديد  مجال  في  يقوم 

ال�سافعي ، في مجال  و�سع قوانين لتف�سير ذات الخطاب«)14(. 

:CONTEXTE :2:  ال�سياق
يمكن  ال  اإذ  عموما،  االإن�ساني  بالتوا�سل  ال�سياق  مفهوم  يرتبط 
ومقت�سى  المقام  يمليه  و�سياق  ق�سد  دون  وتتبالغ  تتوا�سل  اأن  للذوات 
القول، واإال عد ذلك لغوا ال طائل منه، ولهذا قال البالغيون العرب: لكل 
مقام مقال. وتكمن �سعوبة تحديد مفهوم ال�سياق، في ارتباطه بحقول 
معرفية متنوعة منها للتمثيل ال الح�سر؛ علم النحو، علم البالغة، علم 
والل�سانيات  الل�سانيات،  االجتماع،  علم  المعرفي،  النف�ص  علم  االأ�سول، 
الخطاب  نزول  اأ�سباب  وتف�سير  لتاأويل  الحا�سوبية. فهو مفهوم جوهري 
ظهور  مع  باالأ�سا�ص  ك��ان  المفهوم  ه��ذا  تطور  االأ�سوليين،ولكن  بلغة 
اهتمت  التي   ،linguistique pragmatique التداولية  الل�سانيات 
اإلى حيز  ب�سروط ا�ستعماالت اللغة، فانتقلت من حيز التركيب ال�سيق، 
وال�سروط  وال�سياق،  والتداول  الداللة  تح�سر  ففيه  الوا�سع  اال�ستعمال 

الخارج لغوية.
وكما ان�سغلت ل�سانيات التراث، بالخطاب تحديدا تعريفا وت�سورا، 
بالخطاب  وتكمن عالقته  ال�سياق  ب�سدد مفهوم  ر�سدناه   ال�سيء  نف�ص 
اإنتاجه،  ظروف   معرفة  من  فالبد  بال�سرورة،  ومقامي  �سياقي  كاإنتاج 
طبقات  معرفة  م��ن  للمتكلم  والب��د  االأ�سوليين،  بلغة  ن��زول��ه  واأ���س��ب��اب 
وتحبيب  وا�ستمالتهم،  255ه�(،  )ت  الجاحظ  بمفهوم  المتخاطبين 
الن�ص  ال�سياق  يكون  المعنى  وبهذا  نفو�سهم،  اإل��ى  والمعاني  االألفاظ 
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ون�ستوعب  الداخلية،  �سفرته  نفك  يجعلنا  للخطاب،الذي  ال��م��وازي 
ترميزاته وتن�سيداته.

2-1  ال�سياق في ل�سانيات التراث:

1-2-1  ال�سياق في المعاجم العربية:
كمفهوم  ال�سياق  اأن  هي  منهجية  ملحوظة  على  التاأكيد  من  الب��د 
حديث عرف النور مع االنجليزي فيرث )firth(، الذي يرى اأن تحديد 
معنى الخطاب في ت�سييقه اأي و�سعه في �سياقه، ولكن هذا ال يمنع من 

التنقيب عن اأ�سوله اللغوية في المعاجم العربية.
جاء في ل�سان العرب البن منظور ت )711ه�(مادة �سوق: �ساق االإبل 
وغيرها ت�سوق �سياقا، وقد ان�ساقت له وت�ساوقت اإذا تتابعت والم�ساوقة 

المتابعة)15(.
اأ�سل  والقاف  والواو  ال�سين  �سوق؛  فار�ص:  اللغة البن  وفي مقايي�ص 
ال��دواب  من  ا�ستيقت  ما  وال�سيقة  �ساقه  يقال  ال�سيء،  حذو  وهو  واح��د 

وال�سوق م�ستقة من  هذا لما ي�ساق لها من كل �سيء)16(.
نجد نف�ص المعاني لمادة �سوق و�ساق في معجم الو�سيط)17(، �ساق 
الحديث �سرده، واليك ي�ساق الحديث اأي يوجه.. ت�ساوقت الما�سية تتابعت 
وتزاحمت، وك�سف عن �ساقه ل�سدة االأمر ومنه قوله تعالى: {يوم يك�سف 
المهر  هو  وال�سياق  ي�ستطيعون}،  ال�سجود فال  اإلى  ويدعون  �ساق  عن 
الروح  نزع  المري�ص  و�ساق  تتابعه  الكالم  للخطيبة،و�سياق  ي�ساق  الذي 

واحت�سر،والم�سوقة ع�سا ت�ساق بها الدابة.
تح�سر هذه المعاجم معنى ال�سياق في التتابع، والم�ساوقة والتوازي، 
اأي اأن ال�سياق ذاك الن�ص المتابع للن�ص المف�سر ل�سروط اإنتاجه اللغوية، 

والمقامية، والتي ت�ساعد القارئ الم�ستمع للخطاب من فهمه وتاأويله.
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ا�سطالحيا،  ال�سياق  دالالت  من  الكثير  العربية  المعاجم  تحمل 
فال�سياق يعني المتابعة وك�سف معنى الخطاب، وعادة ما يكون م�ستورا 
فيكون لزاما من المخاطب/ الم�ستمع اإعمال مخزوناته الذهنية واللغوية 
والمقامية التي تمكنه من فك لغز الخطاب، عن طريق ا�ستح�سار �سروط 

اإنتاجه.

2-2-1  ال�سياق في النحو والبالغة:
لكل مقام  العرب؛  البالغيين  رددنا في مجال�سنا، مقولة  ما  كثيرا 
مقال،اإن هذه المقولة كافية وحدها لال�ستدالل على وعي الحقل البياني 
الكالم،  وطبقات  المقام  مراعاة  و���س��رورة  ال�سياق،  بمفهوم  العربي 
ومخاطبة النا�ص على قدر عقولهم، وتجنب كل ما من �ساأنه اأن يبعث على 
ان�سرام  حبل التوا�سل والخطاب بين المتكلمين. ولقد كان اإمام النحاة 
اأي   ،contextualisation الت�سييق  باأهمية  واعيا  180ه�(،  �سيبويه )ت 
اإنتاجه  وا�ستح�سار ظروف  والمقامي  اللغوي  �سياقه  في  الخطاب  و�سع 
كاأ�ص تف�سيره، ويح�سر هذا الوعي ال�سيبويهي بال�سياق من خالل ن�سو�ص   
متنوعة في موؤلفه الكتاب  و�سنكتفي باإيراد بع�سها فقط ، يقول �سيبويه 
)ت 180ه�(: »فاإن النحويين مما يتهاونون بالخلف اإذا عرفوا االإعراب، 
ذلك اأن رجال من اإخوتك ومعرفتك، لو اأراد اأن  يخبرك عن نف�سه، اأو 
يخبرك  اأن  اأراد  الأنه  محاال  كان  منطلقا  اهلل  عبد  فقال:اأنا  باأمر  غيره 
الأن »هو«  الت�سمية  اأنت عن  ا�ستغنيت  »اأنا« حتى  يقل هو  ولم  باالنطالق 
و»اأنا« عالمتان للم�سمر، واإنما ي�سمر اإذا علم اأنك قد عرفت من يعني 
اإال اأن رجال لو كان خلف حائط اأو في مو�سع تجهله فيه فقلت من اأنت ؟ 

فقال: اأنا عبد اهلل منطلقا في حاجتك كان ح�سنا«)18(.
من خالل هذا الن�ص يكون �سيبويه  حدد �سرطا من �سروط نجاح 
الخطاب بين متكلم ومخاطب/ م�ستمع، فاالإخبار عن النف�ص، الي�ستدعي 



عبدالوهاب صديقي
20

15
ل 

يـ
بر

- إ
هـ 

14
36

ب 
جـ

، ر
 4

0 
دد

لع
ا

155

جـــــذور

ا�ستعمال ال�سمير: اأنا  نحو »اأنا عبداهلل«، ذلك اأن الم�ستمع يعرف المتكلم 
جيدا، فمتى كان �سياق التكلم وا�سحا بين المتكلمين، كان اال�ستغناء عن 
منطلقا(،  عبداهلل  )اأنا  الظاهر  ذكر  اإلى  حاجة  ال  الأنه  اأجود  الت�سمية 
ويمكن العدول عنه بالقول: )اأنا منطلق(. ولكن بالمقابل، اإذا كان �سياق 
التكلم بين المتكلمين غير محدد �سلفا  وهو ما �سماه �سيبويه )ت 180ه�( 
ال �سير  الحال  ففي هذه  تجهله(،  مو�سع  في  اأو  ب� )رجال خلف حائط 
للم�ستمع/  التوا�سل  �سياق  الأن  بالم�ستور  والت�سريح  المجهول  ذكر  من 
المخاطب غير محدد، فنقول اإذ ذاك: اأنا عبداهلل منطلقا في حاجتك.

ال�سياق  باأهمية  ال�سيبويهي،  الوعي  بحق  يج�سد  الن�ص  ه��ذا  اإن 
الثقافية واالجتماعية  المقامي )ال�سروط  وال�سياق  اللغوي )االإعراب(، 
التوا�سل  ودوام  الخطاب،  تف�سير  في  ودوره  بالخطاب(،  المحيطة 
غاب  وكلما  ب�سياقه،  مرهون  اإن�ساني  توا�سل  فكل  االإن�ساني.  الخطابي 

ال�سياق، غاب التوا�سل والتخاطب والتبالغ .  
اأهمية  عن  يتحدث  وفيه  180ه�(،  )ت  ل�سيبويه  اآخ��ر  ن�ص  وف��ي 
التخفيف واالخت�سار على المخاطب مراعاة ل�سروط المقام، لعلمه بمراد 
الكالم،  ل�سعة  الم�سدر حينا  يكون  ما  »باب  ب�  �سيبويه  و�سماه  المتكلم، 
واالخت�سار حيث يحذف جزء من الكالم ا�ستخفافا والأن المخاطب يعلم 
»ليلتك  اأي  ونهارا«)19(  ليال  عليه  »�سير  ذلك  ومثال  المتكلم«،  يعني  ما 

ونهارك«. 
اإن �سعة الخطاب، واخت�ساره عند �سيبويه، تكون محكومة بال�سياق، 
فمتى علم المخاطب مراد المتكلم ال �سير من االخت�سار تخفيفا عليه.
االإيجاز  اأن  اأي  اأجود،  المخاطب  على  التو�سعة  كانت  العك�ص  كان  ومتى 
ال�سامع/ ذه��ن  في  المعنى  بتحقق  مكفولة  الخطاب  في  واالخت�سار 

المخاطب.
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المقام،  ل�سروط  مراعاة  المخاطب  على  التخفيف  الحقيقة  وفي 
ومدعاة للتوا�سل الناجح، وتجنبا للملل والتكلف، وتاأكيدا  لدور ال�سياق 
اللغوي والمقامي في تف�سير الخطاب وتو�سيحه، ويورد �سيبويه ن�سا اآخر 
لتف�سيره  الخطاب  ت�سييق  ا�ستح�سار  �سرورة  اإلى  وا�سحة  اإ�سارة  فيه  
ففي: »باب ما ي�سمر فيه الفعل الم�ستعمل واإظهاره في غير االأمر والنهي 
»ك« قولك اإذا راأيت رجال متوجها وجهة الحاج، قا�سدا في هيئة الحاج 
فقلت: )مكة ورب الكعبة(، حيث التزيي بزي االإحرام، كاأنك قلت: )يريد 
مكة واهلل( اأو راأيت رجال ي�سدد �سهما قبل القرطا�ص، فقلت )القرطا�ص 

واهلل()20(. 
اإن تف�سير الخطابات التي اأ�سار اإليها �سيبويه، ت�ستدعي و�سعها في 
�سياقها لي�ص اللغوي فح�سب، بل البد من و�سعها في �سياقها المقامي، 
فقولك: مكة ورب الكعبة ي�ستدعي روؤية رجل في زي الحاج قا�سدا الكعبة 
اأي في هيئة الحاج. ونف�ص ال�سيء يقال عن القرطا�ص واهلل !  المكرمة 

والهالل ورب الكعبة.
اإن وعي �سيبويه باأهمية ال�سياق اإ�سارة اإلى اأهميته في عملية التوا�سل 
المخاطب.  وهو  للخطاب  مهم  عن�سر  في  التفكير  و�سرورة  االإن�ساني، 
وغني عن البيان اأن الثقافة االإ�سالمية العربية، ثقافة مقا�سدية بامتياز، 
العلة، و�سبب النزول، والغايات واالأهداف، وال يت�سع  اأنها ت�ستح�سر  اأي 
في  بال�سروح  مليئة  والمف�سرين  االأ�سوليين  فكتب  اأكثر  للتو�سع  المقام 
واالأ�سوليين  والبالغيين  بالنحويين  اأف�سى  بالخطاب  االهتمام  ذلك. 
المهمة   عنا�سرها  وم��ن  الخطابية،  التوا�سل  بعنا�سر  االهتمام  اإل��ى 
المخاَطب، ال�سيء الذي نجده مج�سدا في موؤلفات الجاحظ )ت 255ه�( 
وهو يحاول التاأ�سي�ص ل�سروط اإنتاج الخطاب، ولهذا نجده يتناول البالغة 
بطريقة بيداغوجية قوامها ا�ستح�سار �سياق المخاَطب )المتعلم( اللغوي 
)قواعد النحو (، والمقامي )ال�سياق الثقافي واالجتماعي(، ولهذا يعمد 
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الجاحظ  في ن�سو�سه اإلى التنويع على المخاطب، من خطاب الجد اإلى 
تكلف  الأي  درءا  النثر،  خطاب  اإلى  ال�سعر  خطاب  ومن  الهزل،  خطاب 
كتابه  بداية  في  منها  ا�ستعاذ  وقد  ال  وكيف  �سالطة  اأو  هذر  اأو  ملل  اأو 
البيان)21(، ذلك اأن الخطاب كلما ابتعد عن التكلف، والت�سديق والتقعير 

على المخاطب كان اأجود واأنجح.
ذلك اأنه »كلما كان الل�سان اأبين كان اأحمد، كما اأن القلب كلما كان 
اأ�سد ا�ستبانة كان اأحمد«)22(، ومعلوم اأن الخطاب ال�سفوي )الخطابة، 
ال�سعر، المجادالت الكالمية، التعليم( رهين ب�سالمة ل�سان  المتكلم من 
المعتزلة،  لفرقة   ينتمي  الجاحظ   اأن  ومعلوم  والعي،  والح�سر  اللثغة، 
الخطاب،  بالغة  ي�ستدعي  فهذا  ال�سعوبية،  فرقة  على  بالرد  تكفل  وقد 

و�سالمته من العيوب الإي�سال مراده للمخاطب.
وغني عن البيان، اأن الجاحظ ق�سم الخطاب تبعا لطبقات النا�ص 
�سياق  ا�ستح�سار  من  بد  ال  بالتالي  والثقافي،  االجتماعي  وم�ستواهم 
ومقام كل طبقة، لمخاطبتها، واإال فلن يتم التوا�سل والتبالغ بين المتكلم 
اأنف�سهم  النا�ص  اأن  كما  في طبقات،  النا�ص  »اأن كالم  ذلك  والمخاَطب 
والقبيح  والح�سن  والمليح،  وال�سخيف  الجزل  الكالم  فمن  طبقات،  في 

وال�سمج والخفيف والثقيل وكله عربي«)23(.
تبعا  الخطاب  طبقات  النفي�ص،  الن�ص  هذا  في  الجاحظ  يج�سد 
الخطاب،  المتكلم طبقة  ي�ستح�سر  واأن  بالتالي البد  ل�سياقه ومقاماته، 
فهناك الخطاب الح�سن، والخطاب القبيح والخطاب المليح، والخطاب 

ال�سمج... اإلخ.
المتكلم،  الح��ت��رام  تبعا  تتحدد  للجاحظ  تبعا  الخطاب  وب��الغ��ة 
لمقام المخاَطب، ومقام المخاطب تحدد تبعا لمقامه العلمي والثقافي 

واالجتماعي.
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والتكلف  والهذر  وال�سالطة  الت�سديق  الخطاب من  بعد  عالوة على 
باالإ�سافة  هذا  الخطاب.  ف�سل  بالتالي  للملل  مدعاة  هو  الذي  والتزيد، 
اإلى ا�ستح�سار الخطاب معاني واألفاظ كل طبقة ُتخاطب تبعا لطبقات 
الخطاب الم�سار اإليها �سلفا الأنه ينبغي للمتكلم اأن يعرف اأقدار المعاني، 
اأقدار الحاالت، فيجعل لكل طبقة  اأقدار الم�ستمعين، وبين  ويوازن بين 
من ذلك كالما ولكل حالة من ذلك مقاما)24(، ويدل هذا الن�ص على 
عن  تحدثوا  وقديما  التخاطب،  �سياق  احترام  باأهمية  الجاحظ  وعي 
حقوق المخاطب وحقوق الخطاب، فالمتكلم البد واأن يجعل لكل طبقة 
األفاظا ومعاني تبعا لمقاماتها وحاالتها، باالنفتاح على نف�سيتها واالألفاظ 
التي يميل اإليها، وتفادي االألفاظ والمعاني التي ت�ستهجنها �سمانا لنجاح 

الخطاب. 
اأن بالغة الخطاب، بح�سب الجاحظ رهينة بمراعاته  اإلى  نخل�ص 
المتخاطبين  وطبقات  الخطاب،  �سياق  احترام  اأي  اإنتاجه،  ل�سروط 
اإليها(، عالوة على ا�ستبعاد كل ما من  )المعاني واالألفاظ التي يميلون 
وال�سالطة  كالهذر  والتكلف:  الملل  المخاطب؛  نف�ص  في  يبعث  اأن  �ساأنه 
والت�سديق والتقعيب، على اعتبار اأن هذه الموا�سفات قبيحة في الخطاب 

ويمجها الم�ستمع/ المخاطب.
اأبلغ واأجود،  فمتى ا�ستح�سر المتكلم �سياق الخطاب، وطبقته كان 
ومعلوم اأن الجاحظ �سنفه الباحث الجابري �سمن الموؤ�س�سين للبحث  في 
�سروط اإنتاج الخطاب في الحقل البالغي  ومن �سروط اإنتاج الخطاب:  

- طالقة الل�سان و�سالمته من العي والح�سر واللثغة.
يفهمه  الوح�سي  )ف��ك��الم  المخاطبين  لطبقات  الخطاب  م��راع��اة   -

الوح�سي، كما اأن ال�سوقي يفهم رطانة ال�سوقي بح�سب الجاحظ(.
- اختيار المعاني واالألفاظ تبعا لطبقات الخطاب.
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- االبتعاد عن التكلف والتزيد عن المخاطب الأن ذلك مدعاة للملل. 
الخطاب  اإنتاج  ل�سروط  اأ�س�ص  قد  255ه�(،  )ت  الجاحظ  يكون  هكذا 
المتخاطبين  المخاطب، وحقوق  ومقام  �سياق   ا�ستح�سار  من خالل 

ومقت�سيات القول.
واإذا كان الجاحظ )ت 255ه�( و�سع نظرية �سروط اإنتاج الخطاب، 
فاإن الجرجاني )ت 471ه�( و�سع نظرية لبناء الخطاب، �سماها »نظرية 
فالنظم  المتلقي،  ب�سياق  الخطاب  فيها،ات�ساق  يربط  والتي  النظم«، 
اأي  العقل،  اقت�ساه  الذي  الوجه  على  االألفاظ  ورود  الجرجاني  بح�سب 
في  الجرجاني  وتفكير  ال�سامع،  واإف��ادة  العربي،  النحو  قواعد  احترام 
بين  الم�سترك  والتعاقد  والمقامي،  اللغوي  ال�سياق  في  تفكير  المتلقي 
المتكلم وال�سامع/ المخاطب، فهو الذي يحكم على الخطاب بالطالوة، 
والرونق وكثرة الماء، تبعا لذوقه ولتوافقه مع ال�سياق النف�سي والجمالي، 
يقول الجرجاني في هذا ال�سدد: »والتزال ترى  �سعرا يروقك م�سمعه، 
ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد �سبب اأن راقك ولطف عندك، اأن 

قدم فيه �سيء، وحول اللفظ عن مكان اإلى مكان«)25(.
اإن تقديم  اأو تاأخير لفظة ما، والف�سل والو�سل في الخطاب ي�سهم 
في تغيير معانيه، تبعا الأغرا�ص المتكلمين وق�سودهم، وتبعا لمقامات 

و�سياقات المتخاطبين .وقديما قال ابن المقفع  ب�سيا�سة المقام.
وغني عن البيان، اأن الجرجاني ال يح�سر اإعجاز الخطاب في اللفظ 
بح�سبه)26(،  الفا�سد  الراأي  اأ�سحاب هذا  على  يرد  نجده  ولهذا  وحده، 
فالخطاب تتحقق فيه الف�ساحة واالإعجاز، في ت�ناغم اللفظ والمعنى، 
بل في »معنى المعنى« الذي يتحقق في النظم، اإن بالغة الخطاب بهذا 
تنا�سق  في  بل  �سرورية،  كانت  واإن  اللفظ  رون��ق  في  تتحقق  ال  المعنى 
وا�ستجاده  وا�ستح�سنه  العقل،  اقت�ساه  الذي  الوجه  والمعنى على  اللفظ 
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المخاطب/ ال�سامع  على اعتبار اأنه »اإذا راأيت الب�سير بجواهر الكالم 
ي�ستح�سن �سعرا، اأو ي�ستجيد نثرا، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ،  
اأنه  رائع، فاعلم  �سائغ، وخلوب  اأنيق، وعذب  فيقول حلو ر�سيق، وح�سن 
لي�ص ينبئك عن اأحوال ترجع اإلى اأجرا�ص الحروف، واإلى ظاهر اللفظ، 
زناده«  في  العقل  يقتدحه  وف�سل  ف��وؤاده  في  المرء  من  يقع  اأمر  اإلى  بل 

ح�سب الجرجاني)27(.  
معنى  يتجاوز  فهو  اللفظ،  بتذوق  يكتفي  ال  للخطاب  ال�سامع  اإن 
في  يقع  الذي  المعنى  معنى  اإلى  وا�سطة،  دون  اإليه  ي�سل  الذي  اللفظ 
فوؤاده وف�سل يقتدحه العقل في زناده، وهو م�ستوى عال جدا من بالغة 

الخطاب، بحيث ي�سد، ال�سامع /المخاطب �سدا.
ال�سياق  اأن يالم�ص  ي�ستدعي  للخطاب  ال�سامع/المخاطب  اإن تذوق 
المتكلم  غر�ص  معرفة  هو  فيه  االأ�سل  اأن  ذلك  به،  المحيط  والمقام 
الخطاب،  نجاح  مفاتيح  من  الخطاب  من  الق�سد  وتحديد  ومق�سوده، 
»فال كالم اإال مع وجود الق�سد و�سيغته هي االأ�سل في الكالم الق�سد« 
بح�سب طه عبدالرحمن، ومفادها اأنه كلما قل الجهد المعرفي المبذول 
ا�ستدعى  وكلما  الملفوظ،  ه��ذا  مالءمة  درج��ة  ازدادت  المعالجة  في 
التعامل مع ملفوظ ما جهدا كبيرا كانت مالءمته �سعيفة، وهذا المبداأ  
ما  الخطاب  ي�ستعمل  ب��اأن  الجرجاني  قيده  والمخاطب  المتكلم  بين 
»يتعارفه النا�ص في ا�ستعمالهم، ويتداولونه في زمانهم، وال يكون وح�سيا 
غريبا، اأو عاميا �سخيفا«)28(، ولعل هذا يلتقي مع الكثير من اأفكار حازم 
القرطاجني )ت 684ه�(، في نظريته التما�سك الن�سي، و�سرورة مالءمة 
األفاظ الخطاب، للظروف النف�سية للمخاطب والأغرا�ص الخطاب، على 
والذم:  الهجاء  األفاظ  المدح، غير  األفاظ  الغزل غير  األفاظ  اأن  اعتبار 
»واإنما وجب اأن ي�ستعمل في كل طريق االألفاظ الم�ستعملة فيه عرفا، الأن 
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يح�سن  ال  كالمخت�ص  �سار  به،  اخت�ص  ما  غر�ص  في  ا�ستعماله  كثر  ما 
اإيراده في غر�ص مناق�ص لذلك، والأنه غير الئق به لكونه ماألوفا في �سده 
وغير ماألوف في غيره، وذلك مثل ا�ستعمال ال�سالفة والجيد في الن�سيب، 
وا�ستعمال  ونحوهما  والمديح،  الفخر  في  والكامل  الهادي  وا�ستعمال 

االأخدع والقذال في الذم«)29(.
اإن االأفكار التي يدافع عنها القرطاجني، هي �سرورة مراعاة �سياق 
المخاطب، من خالل االألفاظ الم�ستعملة، والمعاني المراد التعبير عنها، 
واالإيقاع ال�سعري المتو�سل به من اأجل ذلك الغر�ص. وكلها يمكن جمعها 
في �سرورة احترام المخاطب وتقديره واإفادته، بالبعد عن الفح�ص من 

الكالم.
فيها  يجب  التي  الموا�سع  منه  التحفظ  يجب  »ومما  ح��ازم:  يقول 
التباعد عن الفح�ص  وعن كل ما يتطرق به الو�سول اإليه و�سون الكالم 
من جميع فيه اإذ كان باأمر من اأمور الريب والرفث والتعر�ص اإلى االأ�سياء 

التي يفهم منها ذلك، ولو بعرف عامي اأو ا�ستعمال الأهل الهزل«)30(.
كل هذه الن�سو�ص النفي�سة تدل، على �سرورة احترام �سياق  ومقام 
على  عربيا  لي�ص  الخطاب  ف��اإن  واإال  المتكلم،  اإف��ادة  و�سرورة   ، التكلم 
اعتبار اأن كالم العرب بح�سب ابن خلدون )ت 808ه�( »وا�سع ولكل مقام 

عندهم مقال، يخت�ص به بعد كمال االإعراب واالإبانة«)31(.
بمحددات  يتحدد  التراث،  ل�سانيات  في  ال�سياق  اإن  القول  و�سفوة 
ال�سياق  وا�ستح�سار  المخاطب،  حقوق  احترام  في  كلها  ت�سب  مهمة 
اللغوي، وطبقة كالمه، و�سياقه المقامي اأي ظروفه النف�سية  واالجتماعية  
المتكلم  مراد  يعلم  كان  اإذا  عليه  التخفيف  اأي  به،  المحيطة  والثقافية 
وغر�سه من الكالم، ذلك اأن االإطالة والتكلف مدعاة للت�سديق، والت�سديق 

مدعاة للملل.
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خاتمـــــــة:
بعد ت�سقيقنا الكالم في تناول النحويين و البالغيين العرب لعالقة 
بمفاهيمه،  غني  والبالغي  النحوي  التراث  اأن  نقر  بال�سياق،  الحطاب 
الخطاب،  ونحو  العربية  اللغة  ق�سايا  تناول  في  ت�ستثمر  اأن  ال�سالحة 
وتحليل الخطاب، وتلك هي الدعوى التي انته�سنا للتدليل عليها في هذه 

الدرا�سة.

الهوام�ش

)1( يق�سد م�سطفى غلفان  بل�سانيات التراث ذلك »ال�سنف من الكتابة الل�سانية التي تتخذ 
التراث اللغوي العربي القديم في �سموليته مو�سوعا لدرا�سته المتنوعة اأما المنهج الذي 
ي�سدر عنه اأ�سحاب هذه الكتابة فهو ما يعرف عادة بمنهج القراءة واإعادة القراءة، ومن 
غايات ل�سانيات التراث واأهدافها قراءة ت�سورات اللغوية العربية وتاأويلها وفق ما و�سل 
الل�سانية  والنظريات  القديم  الفكر  نتائج  بين  والتوفيق  الحديث  الل�ساني  المبحث  اإليه 
الحديثة، وبالتالي اإخراجها في حلة جديدة تبين قيمتها الح�سارية، م�سطفى غلفان 
والمنهجية،  النظرية  واالأ�س�ص  الم�سادر  في  نقدية  درا�سة  الحديثة  العربية  الل�سانيات 

�ص 92.
الفكر،  عالم  النحوي،  التراث  في  والكالم  اللغة  الغامدي،  ربيع  �سالح  �سعيد  محمد   )2(

عدد3، مجلد 34 يناير مار�ص 2006، �ص 69.
)3( ل�سان العرب، مجلد 5، مادة خطب  دار �سادر بيروت ط 3، 2005، �ص 98-97.

)4( ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة ج 1، من�سورات محمد علي بي�سون دار الكتب العلمية 
ط 1، 1999، �ص 368.

االإ�سالمية،  المطبعة   ،1 ج  جماعي،  موؤلف  الو�سيط،  المعجم  العربية،  اللغة  مجمع   )5(
ا�ستانبول، ط 2، �ص 243-242.

)6( �سيبويه، الكتاب، تحقيق عبدال�سالم هارون، دار الكتب العلمية، بيروت ط 3، ج 1، 25.
يونيو/  1 عدد   ،33 مجلد  الفكر،  عالم  �سيبويه،  عند  التداولي  البعد  اإدري�ص،  مقبول   )7(

�سبتمبر 2004، �ص 246.
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القاهرة،  الخانجي  مكتبة  �ساكر،  محمد  محمود  تحقيق   االإعجاز،  دالئل  الجرجاني،   )8(
ط5، 2004، �ص 7.

)9( نف�سه  �ص 50.
)10( نف�سه �ص 464.

)11( ابن ه�سام ، مغني اللبيب عن كتب االأعاريب، تحقيق وتعليق  مازن المبارك ومحمد 
علي حمد اهلل ن مراجعة �سعيد االأفغاني، دارالفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، ط 1، 

1998، �ص 363.

)12( طه عبدالرحمن، الل�سان والميزان اأو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي 1998، 
�ص 104.

في  المعرفة  لنظم  نقدية  تحليلية  درا�سة  العربي  العقل  بنية  عابد،  الجابري، محمد   )13(
الثقافة العربية، المركز الثقافي العربي، ط 3، 1993، �ص 20.

)14( نف�سه، �ص 24.
)15( ل�سان العرب البن منظور، مرجع �سابق ، مادة �سوق ، مجلد 10، �ص 166.

)16( مقايي�ص اللغة البن فار�ص، مادة �سوق  �ص 117.
)17( المعجم الو�سيط ج 1، �ص 464-465 بت�سرف. 

)18( �سيبويه ، الكتاب، ج  2 تحقيق، عبدال�سالم هارون، مرجع �سابق �ص 81-80.
)19( نف�سه  ج 1، �ص 226-222.

)20( نف�سه  ج 1، 257.
)21( يقول الجاحظ في بداية كتابه البيان والتبيين : »اللهم اإنا نعوذ بك من فتنة القول، 
كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك التكلف لما ال نح�سن، كما نعوذ بك من العجب 
بما نح�سن، ونعوذ بك من ال�سالطة والهذر كما نعوذ من العي والح�سر« البيان  ج 1، 

�ص 17.
لبنان ،دون  بيروت  الفكر  ال�سندوبي، دار  ، تحقيق ح�سن  والتبيين  البيان   ، الجاحظ   )22(

تاريخ، ج 1، �ص 29.
)23( نف�سه، �ص 171.

)24( نف�سه 166.
)25( الجرجاني، دالئل االإعجاز ، تحقيق محمود محمد �ساكر، مكتبة الخانجي القاهرة، 

ط5، 2004، �ص 106.
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يقول:  اللفظ  في  واالإعجاز  الف�ساحة،  باأن  القائلين  اللفظيين  على  الجرجاني  يرد   )26(
و�سيت   نباهة  قوم  عن  �سدره  كان  اإذا  المدخول،  وال��راأي  الفا�سد  القول  اأن  »واعلم 
وعلو منزلة في اأنواع العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القول فيه، ثم وقع في االأل�سن 
�سنة،  فيه  النظر  ترك  �سار  بذكره،  الناقلون  وكثر  وظهر،  وف�سا  ون�سرته  فتداولته 
والتقليد دينا ،... ولوال �سلطان هذا الذي و�سفت على النا�ص واأن له اأخذة تمنع القلوب 
اإليه القوم في اأمر  عن التدبر، وتقطع عنها دواعي التفكر لما كان لهذا الذي ذهب 
اللفظ، هذا التمكن وهذه القوة، وال كان ير�سخ في النفو�ص، هذا الر�سوخ، وتن�سعب 
»دالئل  فيه،  الغلط  وفح�ص  و�سقوطه،  تهافته  من  بان  ال��ذي  مع  ال�سعب  هذا  عروقه 

االإعجاز «، 464-465 بت�سرف.  
)27( الجرجاني، اأ�سرار البالغة، تحقيق محمد الفا�سلي، ط 2، 1999، المكتبة الع�سرية 

�سيدا بيروت ، �ص 9.
)28( نف�سه �ص 9.

)29( حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج االأدباء، تحقيق الحبيب بلخوجة دار الغرب 
االإ�سالمي، ط 3، 1986، 364.

)30( نف�سه �ص 151.
)31( ابن خلدون، المقدمة ، تحقيق دروي�ص جويدي ، ط 2، 2000، المكتبة الع�سرية، �سيدا 

بيروت، �ص 551.
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م�صطلح التفاعل الن�صي

الن�صــاأة واالمتــداد

�سادق ال�سلمي)*(

�أو  نق�ضد بالتفاعل �لن�ضي »كل ما ي�ضع �لن�ص في عالقة ظاهرة 
لم�ضطلحات  �لمر�دف  �لم�ضطلح  وهو  �أخرى«)1(،  ن�ضو�ص  مع  خفية 
 ،)Transtextualité( �لأجنبي   �لم�ضطلح  لترجمة  �ختيرت  عربية 
�لعبورّية  و  �لن�ضية)3(،  ور�ء  وما  �لن�ضية)2(،  �لمتعاليات  �أ�ضهرها  لعل 
�لن�ضية)4(، و�لعبور �لن�ضي)5(، و�لتعدية �لن�ضية)6(، وتجاوز �لن�ص)7(، 
و�لتنقل �لن�ضي)8(، وي�ضتعمل - �أي�ضًا - مر�دفًا لما �ضاع ��ضتعماله تحت 
على  �لباحثين  من  كثير  درج  فقد   ،)Intertextualité( �لتنا�ص  مفهوم 
�إطالق م�ضطلح �لتنا�ص على كل عالقة تربط ن�ضًا باآخر، بغ�ص �لنظر 
َفًا  َو�ضْ َفَعَلُه باحث  �آلياتها، وقّلما  �أو  �أو �ضكلها،  �لعالقة،  عن نوعية هذه 
جير�رجينيت،  ل�ضيما  �لباحثين،  قبل  من  له  خ�ض�ضت  �لتي  لْلعالقات 

�ضاحب �لف�ضل �لأول في هذ� �لتخ�ضي�ص. 
ت�ضنيف  محاولة  على  �لباحثين  من  كثير  ثـناء  من  �لرغم  وعلى 
ج.جينيت للعالقات �لن�ضية بين �لن�ضو�ص ومدحها بالمنهجية، و�أحيانًا 
بالعلمية، نرى بعدً� �ضا�ضعًا بين �لتنظير و�لتطبيق، فقد ُدر�ضت كثير من 
بقية  �لتنا�ص، متجاهلة  �لن�ضو�ص تحت مفهوم  بين  �لن�ضية  �لعالقات 

)*( دكتوراه في األدب الحديث )السرديات الحديثة( - اليمن.
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و�لميتان�ص،  �لمو�زي،  )�لن�ص  كـ  �لأخــرى،  �لن�ضي  �لتفاعل  عالقات 
و�لتعلق �لن�ضي، وجامع �لن�ص(. ويمكن �أن َنُعدَّ ِقَدم م�ضطلح �لتنا�ص، 
ور�ء  يقفان  رئي�ضيين  عاملين  �لنقدي،  �لو�ضط  في  �ضيوعه  ثم  ومــن 
من  �أول  يقطين،  �ضعيد  �لمغربي  �لناقد  ولعلَّ  �لظاهرة.  هذه  ��ضتمر�ر 
تنبه �إلى هذ� �لأمر، ف�ضعى بدوره �إلى �لت�ضديد على �ضرورة �لبتعاد عن 
�ختز�ل كل عالقات �لتفاعل �لن�ضي في م�ضطلح �لتنا�ص، وقد ��ضتطاع 
�أن  و�ل�ضياق(  �لن�ص  �لرو�ئي -  �لن�ص  �لر�ئد )�نفتاح  من خالل كتابه 
يلفت �لأنظار �إلى هذ� �لخلط �لو��ضح بين عالقات �لتفاعل �لن�ضي عند 
كثير من �لنقاد، �أتبعه بكتاب )�لرو�ية و�لتر�ث �ل�ضردي - من �أجل وعي 
 )Hypertextualité �لن�ضي:  بالتر�ث( در�ص فيه عالقة )�لتعلق  جديد 
�أقل،  ب�ضكل   )Paratextualité �لمو�زي:  )�لن�ص  وعالقة  �أ�ضا�ص،  ب�ضكل 
هاتين  جــالء  تطبيقية  نماذج  خــالل  من   - جينيت  فعل  -كما  محاوًل 
كتابه  ت�ضمن  نف�ضها  وللغاية  �لن�ضي.  �لتفاعل  عالقات  من  �لعالقتين 
َعنَي  مبحثًا  و�لــحــدود(  �لوجود   - �لجديدة  �لعربية  �لــرو�يــة  )ق�ضايا 
بعالقة �لميتان�ص )Métatextualité(. وقد �ختار �ضعيد يقطين م�ضطلح 
)�لمتعاليات  م�ضطلح  على  تف�ضيله  �ضبب  ُمرجعًا  �لن�ضي(  )�لتفاعل 
لمعنى  ي�ضمنها  ل  بعيدة،  دللت  من  �لأخير  به  يوحي  لما  �لن�ضية(؛ 
�أعمق في حمل �لمعنى �لمر�د و�لإيحاء  )�لتفاعل �لن�ضي(، �لذي ير�ه 

به ب�ضكل �ضوي و�ضليم)9(. 
للم�ضطلح  مقاباًل  بو�ضفه  �لن�ضي(  )�لتفاعل  م�ضطلح  حقق  وقد 
�أكثر من غيره من �لم�ضطلحات  �لأجنبي )Transtextualité( ح�ضورً� 
هذ�  و�لبحوث  �لــدر��ــضــات  من  �لعديد  وظفت  فقد  �لأخـــرى،  �لعربية 
�لم�ضطلح)10(، �لذي ُيعدُّ �لأن�ضب - حتى �لآن - لتو�ضيف �لعالقات بين 
�لن�ضو�ص، باعتبار �لن�ص لي�ص تجميعًا ع�ضو�ئيًا للن�ضو�ص، و�إنما عملية 
به  توحي  ما  عليها  ي�ضدق  متفاوتة،  ون�ضب  بدرجات  بينها  فيما  تفاعل 
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كلمة )تفاعل( بدللتها �لم�ضتقاة من حقل �لكيمياء، ف�ضال عن �إ�ضارة 
وهي  �لن�ضو�ص،  تعالق  بها  يتم  �لتي  �لكيفية  �إلى  )�لتفاعل(  م�ضطلح 
�لم�ضطلح  هذ�  �نفتاح  عن  ناهيك  �لتـنا�ضية،  للعملية  �لأ�ضا�ص  �لغاية 
على ميد�ن �لإعالميات و�لن�ص �لإلكتروني، وتاأكيده على �لبعد �لجامع 
لمفهوم )�لتفاعل( بين مختلف �لن�ضو�ص )�أدبية/ غير �أدبية(، وكيفما 

كانت طبيعتها، �أو �ضكل تجليها )�ضفاهية/ كتابية/ �إلكترونية)11(.
بل �إن كثيرً� من �لباحثين �لذي تجاهلو� م�ضطلح )�لتفاعل( عادة 
ما يلجوؤون �إلى ��ضتعماله في تحليلهم للن�ضو�ص، فقد عنون محمد مفتاح 
�لتنا�ص(  ��ضتر�تيجية   - �ل�ضعري  �لخطاب  )تحليل  كتابه  ف�ضول  �أحد 
�لدر��ضات  في  تــرددً�  �لأكثر  �لمفاهيم  �أحد  �إيــاه  معتبرً�  بـ)�لتفاعل(، 
بين  �لمتبادل  »�لتاأثر  وهو  له،  �إجر�ئيًا  تحديدً�  �قترح  وقد  �لحديثة، 
مر�ضل ومتلق في حالة ح�ضور �أو غياب، با�ضتعمال لالأدلة �للغوية، مطابق 
لمقت�ضى �لمقام و�لمقال«)12(. و�أ�ضار �إليه محمد بني�ص وعبد�هلل ر�جع 
�لمنا�ضرة  �لدين  عز  �إليه  �أ�ضار  كما  �لغائب،  �لن�ص  مفهوم  �ضرح  عند 
في كتابه )حار�ص �لن�ص �ل�ضعري 1993( في فقرة بعنو�ن: )�لتفاعلية: 
تحطيم متبادل للحدود( وغيرهم كثير، لكن �ضيوع م�ضطلح )�لتنا�ص( 

طغى على م�ضطلحي: �لتفاعل �لن�ضي و�لتنا�ضية)13(.
من�ضطرة  دللة  لمتلقيه  تجتمع  و�ضفي  مركب  �لن�ضي(  و)�لتفاعل 
جزئه  في  وهو  )تفاعل(،  ممار�ضة  �لأول  جزئه  في  فهو  دللتين،  �إلــى 
�لممار�ضة)14(.  هذه  مو�ضوع  �أو  حقل  هو  �لأخير  وهذ�  )ن�ص(،  �لثاني 
وهو ما يجعلنا َنُخو�ُص في �لحقل �أو �لمو�ضوع قبل �لخو�ص في �لممار�ضة، 
م�ضتعر�ضين - باخت�ضار - �أهم �لمقاربات �لنظرية �لتي �ضعت لتحديد 
�لن�ص، وجعله مفهومًا مقترنًا بـ )�لتفاعل �لن�ضي(، لفتين �لنظر �إلى 
�إلى  منه  كثير  في  يحيل  قبل ج. جينيت  �لتنا�ص  قيل عن مفهوم  ما  �أن 
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مفهوم �لتفاعل �لن�ضي، بو�ضفه �لممار�ضة �لأعم، �لتي تندرج تحتها كل 
�إحد�ها،  �لتنا�ص  عالقة  ُتعدُّ  و�لتي  �لن�ضو�ص،  بين  �لن�ضية  �لعالقات 
و�إن كانت �أ�ضبقها �كت�ضافًا و�أكثرها تناوًل في �لممار�ضات �لنقدية. ولأن 
�لظو�هر �أ�ضبق في �لوجود من مفاهيمها، �أ�ضبح من �لالزم علينا حين 
نبحث في مو�ضوع قديم �أن ننطلق باأدو�ت معا�ضرة، غير متجاهلين تلك 
�لمفاهيم �لتي �أ�ضافها �لتر�كم �لمعرفي في هذ� �لمجال، وهو ما ر�عته 

بع�ص �لدر��ضات �ل�ضابقة و �أغفلته �أخرى)15(.

1:1 - الن�ص بو�صفه حقل الممار�صة التنا�صية:
ومناهجهم  م�ضاربهم  �ختالف  على  �لباحثين  �لن�ص  تعريف  �ضغل 
لدرجة �ختالف  �آخر،  �إلى  نقدي  وتنوعت مفاهيمه من منهج  �لنقدية، 
مفهومه لدى �لباحث �لو�حد، كما هو �لحال مع رولن بارت، ول�ضتحالة 
�ضنق�ضر  فاإننا  �لباحثين،  عند  للن�ص  جامع  مانع  تعريف  على  �لقب�ص 
بعد  ما  �تجاهات  في  بــرزت  �لتي  �لنظرية  �لمقاربات  على  �هتمامنا 
�لبنيوية، وعلى �لخ�ضو�ص �ل�ضيميائية، �لتي �ضكلت �إلى جانب �لتفكيكية 
�لتي  �لبنيوية،  على  فعل  كرد  ظهرت  نقدية  تيار�ت  و�لتلقي  و�لتاأويل 

�رتكزت على مقولة �نغالق �لن�ص ونهايته.
وُيعدُّ تعريف �لن�ص عند �لباحثة جوليا كري�ضتيفا، بمثابة �لنقالب 
على ما هو �ضائد من تعريفات �لن�ص، وتاأ�ضي�ضًا لما عرف بال�ضيميولوجيا 
)علم �لعالمات( �لتي »تنظر �إلى �لن�ص من حيث خ�ضو�ضيته �لإنتاجية 
�لمقاربات  عك�ص  ـــدللت  �ل ومتعدد  منفتح  كدليل  ولكن  كمنتوج  ل 
�لتقليدية«)16(، فهي تحدد �لن�ص »كجهاز غير ل�ضاني يعيد توزيع نظام 
�لمبا�ضر  �لإخبار  �إلى  تو��ضلي يهدف  �لربط بين كالم  بو��ضطة  �لل�ضان 
وبين �أنماط عديدة من �لملفوظات �ل�ضابقة عليه �أو �لمتز�منة معه«)17(. 
ح�ضب   - يعني  ما  وهــو  �إنتاجية،  �لن�ص  �أن  �لتعريف  هــذ�  من  ويفهم 



صادق السلمي
20

15
ل 

يـ
بر

- إ
هـ 

14
36

ب 
جـ

، ر
 4

0 
دد

لع
ا

169

جـــــذور

�إعادة  عالقة  هي  د�خله  يتقوقع  �لذي  بالل�ضان  عالقته  �أن   - كري�ضتيفا 
�لمنطقية، ل  �لمقولت  يتم عبر  فتناوله  ولذلك  بناء(؛   - توزيع )هدم 
ُيعدُّ  �أخرى  �لمح�ضة، هذ� من جهة، ومن جهة  �لل�ضانية  �لمقولت  عبر 
ف�ضائه  في  وتتنافى  تتقاطع  ن�ضيا  وتد�خال  ترحالللن�ضو�ص  �لن�ص 

ملفوظات عديدة مقتطعة من ن�ضو�ص �أخرى)18(.
وعلى �لرغم من تعدد تعريفات �لباحثين للن�ص بعد كري�ضتيفا، �إل �أن 
مجملها ل يخرج عن ت�ضور كري�ضتيفا، للن�ص، ويبدو �لقا�ضم �لم�ضترك 
بين تلك �لتعريفات، هو تركيزها على خا�ضية �لتفاعل �لن�ضي، �لتي و�إن 
برزت ب�ضكل جلي في �إحدى �أهم محدد�ت �لن�ص �لأدبي، فاإنها - �أي�ضًا- 
بارت،  رولن  �ضرح  في  ولعّل  �لأخــرى،  �لمحدد�ت  من  كثير  في  تتر�ءى 
للن�ص،  كري�ضتيفا  تعريف  ت�ضمنها  �لتي  �لجديدة،  �لنظرية  للمفاهيم 
ما يك�ضف عن هذه �ل�ضمة �لغالبة في �لن�ص �لأدبي، فقد ��ضتعاد بارت، 
دورها  مبرزً�  �لن�ص(،  )نظرية  در��ضته  في  للن�ص  كري�ضتيفا،  تعريف 
�لمفاهيم  �إلى  م�ضيرً�  �لن�ص،  حول  �لنظر  وجهات  تغيير  في  �لريادي 
تكمن  و�لتي  للن�ص،  كري�ضتيفا  تعريف  ت�ضمنها  �لتي  �لجديدة  �لنظرية 
�لن�ص،  ِخْلقُة  )�لتدليل(،  �لتمعني  �لإنتاجية،  �لدللية،  �لممار�ضة  في: 
تخلُّق �لن�ص، �لتنا�ص. وقد تبنى بارت هذه �لمفاهيم في در��ضته �ل�ضالفة 
�لذكر، �ضارحًا �إياهًا، ومبرزً� مفهوم �لتفاعل �لن�ضي في كثير منها، كان 
�أكثرها و�ضوحًا ما قاله عن مفهومي �لإنتاجية و�لتنا�ص، منتهيًا �إلى �أن 
كل ن�ص هو تنا�ص، و�لن�ضو�ص �لأخرى تتر�ءى فيه بم�ضتويات متفاوتة 
وباأ�ضكال لي�ضت ع�ضية على �لفهم، و�أن �لتفاعل �لن�ضي قدر كل ن�ص، 
مهما كان جن�ضه، ل يقت�ضر حتمًا على ق�ضية �لمنبع �أو �لتاأثير، فهو مجال 
عام لل�ضيغ �لمجهولة، �لتي يندر معرفة �أ�ضلها؛ ��ضتجالبات ل�ضعورية 
عفوية مقدمة بال مزدوجين. ومت�ضور �لتفاعل �لن�ضي هو �لذي يعطي، 

�أ�ضوليًا، نظرية �لن�ص جانبها �لجتماعي)19(. 
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ومع �أن �لتفاعل �لن�ضي بد�أ �ضيميائيًا، �إل �أن دمه تفرق بين �تجاهات 
نقدية �أخرى �ضعت لتعريف �لن�ص، فالتفكيكية بمفاهيمها حول �لتقاليد 
�أو  �لن�ضي،  �لتفاعل  باتجاه  ت�ضير  و�لتاريخ  و�لكينونة  و�للغة  و�لتدمير 
�أن �لن�ص �لجديد  Intertextualité(، وهي ترى  ما ت�ضميه )�لبين�ضية: 
يجيء �إلى �لوجود باعتباره بين�ضا و�أنه �ضجين ن�ضو�ص و�ضفر�ت ولغات 
جديدً�  »ت�ضورً�   - �لتفكيكية  ر�ئد   - دريد�  جاك  يقترح  و  �ضابقة)20(، 
�لم�ضتمر  بين  �لتعار�ص  باإلغاء  �لفل�ضفة  تاريخ  على  معتمدً�  للن�ص 
و�لمنقطع. فالن�ص عنده )ن�ضيج لقيمات(، �أي تد�خالت. لعبة منفتحة 
ومنغلقة في �آن و�حد. ما يجعل من �لم�ضتحيل لديه �لقيام )بجينالوجيا 
Genealogie( ب�ضيطة لن�ص ما تو�ضح مولده. فالن�ص ل يملك �أبًا و�حدً� 

ول جذرً� و�حدً�. بل هو ن�ضق من �لجذور. وهو ما يوؤدي في نهاية �لأمر 
�إلى محو مفهوم �لن�ضق و�لجذر«)21(.

و�أما نظرية �لتلقي فال ترى في �لن�ص �ضوى مجموعة من �لن�ضو�ص 
�أنه  يظن  �لــذي  �لــقــارئ  و�أن  قبل،  من  و�لمفهومة  �لمقروءة  �ل�ضابقة 
�كت�ضف معنى في �لن�ص �لمقروء، �ضرعان ما يعرف بعد تنبهه �أن �لن�ص 
�لمقروء يذكره بمعنى �آخر كان قد عرفه من قبل)22(، بل �إن �لن�ص في 
يمكن  �لذي  نف�ضه،  �لقارئ  على  �لتنا�ضية  خا�ضيته  ي�ضبغ  �لتجاه  هذ� 
كما  و�لن�ضو�ص،  �لإ�ضار�ت  من  نهائي  ل  عدد  بل  ن�ص،  باأنه  ف  ُيعرَّ �أن 
�قترح رولن بارت عندما كتب z/s   . وياأتي �رتباط �لتنا�ص بالتاأويل من 
�عتماد كري�ضتيفا في �إنتاج خطابها �لنقدي على حقول معرفية �لمنابع 
�لنف�ضي  �لمنبع  �أحدها  وغيرها-  و�لل�ضانيات،  �لنف�ص  وعلم  -كالفل�ضفة 

�لذي ي�ضتند في غالب تحليالته �إلى �لتاأويل)24(.
يفهم مما �ضبق �أن �لمقولة �لتنا�ضية هي �لجامع �لحقيقي لنظريات 
�أن  �إلى  �لإ�ضارة  بدهيًا  بات  �لبنيوية، حتى  بعد  ما  �تجاهات  في  �لن�ص 

)23(
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 )Texte )�لن�ص  م�ضطلح  من  ��ضتق  �إنما   )Intertextualité )�لتنا�ص 
�أ�ض�ص ل�ضعرية حديثة  بكل ما يحمله هذ� �لأخير من معاٍن)25(، وهو ما 
ر�أت  كما  ونهائيته،  �نغالقه  ل  �لأخير  �نفتاح  على  تقوم  �لأدبــي،  للن�ص 

�لبنيوية.

1:2 - التفاعل الن�صي بو�صفه اأداة الممار�صة الن�صية:
�إذ� كان ثمة �إجماع بين �لباحثين على �إرجاع م�ضطلح �لتنا�ص �إلى 
خلو  يعني  ل  هذ�  �أن  �إل  )1966م(،  كري�ضتيفا  جوليا  �لبلغارية  �لباحثة 
�لدر��ضات �ل�ضابقة لها من هذ� �لمفهوم، �إذ ل نعدم عددً� من �لإ�ضار�ت 
�إلى �لظاهرة �لتنا�ضية قبل كري�ضتيفا، ففي در��ضة ل�ضو�ضير ن�ضرها عام 
ت - ح�ضب محمد بني�ص - �كت�ضافًا فريدً� يقود �لدر��ضة  )1909م( ُعدَّ
�لن�ضية نحو ما يمكن ت�ضميته بحفريات �لن�ص، ر�أى فيها �ضو�ضير »�أن 
كانت  ولو  حتى  �أخــرى،  ن�ضو�ص  وتحركه  تبنيه  ُمَكوكٌب،  �لن�ص  �ضطح 
)1917م(  عــام  �إليوت  لتوما�ص  مقالة  وفــي  مفردة«)26(.  كلمة  مجرد 
�لموروث  هيمنة  لإثبات  فيها  �ضعى  �لفردية،  و�لعبقرية  �لتقاليد  عن 
يعبر  �ضخ�ضية  لل�ضاعر  »لي�ص  �أنه  يرى  �إذ  �ل�ضخ�ضية،  �لفرد�نية  على 
�أو  �لفرد،  ولي�ص  تتكلم  �لتي  هي  )�للغة(  خا�ضة  و�ضيلة  لديه  بل  عنها، 
�ل�ضخ�ص«)27(، و�أن �لفنان يقع تحت تاأثير هذ� �لموروث �لذي يتحكم به 

»فلي�ص لفنان في �أي فن �أن يحقق بمفرده معناه �لكامل«)28(. 
�ضعيها  �لرو�ص من  �ل�ضكالنيين  به نظرية  �لرغم مما عرفت  وعلى 
�أعالمها من  بع�ص  يمنع ذلك  لم  �لمغلق،  �لن�ص  فكرة  لتعميق  �لدوؤوب 
�أن  يــرى  ف�ضكلوف�ضكي،  كم�ضطلح،  ل  كمفهوم،  �لتنا�ص  �إلــى  �لإ�ــضــارة 
وبال�ضتناد  �لأخــرى،  �لفنية  بالأعمال  عالقته  في  يدرك  �لفني  »�لعمل 
وحده  �لمعاِر�ص  �لن�ص  ولي�ص  بينها.  فيما  نقيمها  �لتي  �لتر�بطات  �إلى 
ُيبَدُع  �إن كل عمل فني  بل  وتقابل مع نموذج معين،  تو�ٍز  ُيبَدُع في  �لذي 
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�لن�ص عبارة عن  بناء  �أنَّ عملية  تينيانوف  �لنحو«)29(. ويرى  على هذ� 
»معركة تحطيم كل موجود �ضلفًا و�إقامة بناء جديد �نطالقًا من عنا�ضر 
�أنــو�ع  من  –كنوع  �لمعار�ضة  بدر��ضة  قيامه  عن  ف�ضال  قديمة«)30(، 
�لتنا�ص- في بع�ص �أعمال دو�ضتويف�ضكي، وو�ضع لها نظرية كاملة كن�ضق 
�لنظام  عن  حديثهما  وفي  �ل�ضاخرة)31(.  �لمحاكاة  في  متمثل  �أ�ضلوبي 
�أن  تينيانوف،  مع  م�ضترك  مقال  في  ياكب�ضون،  يرى  �لأدبــي  �لتز�مني 
»مفهوم �لنظام �لتز�مني �لأدبي ل يطابق مفهوم �لحقبة �ل�ضاذج، نظرً� 
�لزمن،  في  متقاربة  فنية  �أعمال  من  فقط  يتركب  ل  �لمفهوم  هذ�  لأن 
و�إنما �أي�ضًا من �أعمال �نجذبت �إلى فلك �لنظام �آتية من �آد�ب �أجنبية �أو 
من حقب �ضابقة«)32(. ول ي�ضتبعد �أحد �لباحثين �أن مثل هذه �لدر��ضات، 
�إلى جانب عو�مل �أخرى، قد دفعت �أعالم هذه �لنظرية �إلى تعديل مبادئ 
في  �إيخانباوم،  و�ضحها  �لتي   - �لبحث  في  منهجيتهم  كون  �لنظرية، 
مقدمة نظرية �لمنهج �ل�ضكلي - تحتم عليهم �لت�ضحيح و�لتعديل كلما 
بمثابة  وغيرها  �لدر��ضات  فكانت هذه  �لن�ص،  في  ما  م�ضكلة  و�جهتهم 
�لإرها�ضات بمدر�ضة باختين، �لتي جمعت بين �ل�ضكلية و�لمارك�ضية، من 

حيث ربط باختين، �للغة بالأيديولوجيا)33(.

)من الحوارية اإلى التنا�ص(:  Dialogisme 2:1 - 1 - الحوارية
فعل  رد  ــان  ك �لن�ضي  �لتفاعل  ظــهــور  �أن  �لباحثين  بع�ص  ــرى  ي
�ضعت  �لتي  �لرومان�ضية  بالممار�ضات  وتتمثل  �أدبية:  �لأولى  لظاهرتين، 
�إلى قطع �لجذور مع �لتر�ث �أثناء �لممار�ضة �لإبد�عية، و�لثانية نقدية: 
وتتمثل بظهور �لبنيوية، �أو ما ُعرف بنظرية �لن�ص �لمغلق، من حيث كون 
�لن�ص مغلقًا، ل يحيل �إل على نف�ضه، فالدر��ضة تبد�أ من �لن�ص، وتنتهي 
فيه، �إل �أن ظهور ميخائيل باختين، في كتابه: )�لمارك�ضية وفل�ضفة �للغة 
1929م( َمثَّل نقطة فا�ضلة في تاريخ مفهوم �لتفاعل �لن�ضي، فعلى يديه 
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ظهرت نظرية �لحو�رية �أو تعدد �لأ�ضو�ت)34(، �لتي بها �أرجع �لباحثون 
مفهوم �لتنا�ص، ل م�ضطلحه، �إلى ميخائيل باختين، �لذي حّلل ظاهرة 
�لتفاعل �لن�ضي بين �لن�ضو�ص با�ضتخد�م م�ضطلحات كانت �أقل نجاحًا 
تاأخر  �إلى  يرجع  ذلك  ولعّل  )�لتنا�ص(،  كري�ضتيفا  جوليا  م�ضطلح  من 
كري�ضتيفا،  ن�ضر  بعد  جاءت  و�لتي  �لفرن�ضية)35(،  �إلى  باختين،  ترجمة 
�أفكار  �أن كانت قد �طلعت على  بعد  �لتنا�ص )1966م(،  لأبحاثها حول 

باختين، في لغتها �لأ�ضلية.
�ل�ضابق:  كتابه  جانب  �إلــى  باختين  ميخائيل  �أعــمــال  �أهــم  ومــن 
)�لخطاب �لرو�ئي(، و)�لكلمة في �لرو�ية(، و)�ضعرية دو�ضتويف�ضكي(، 
خالل  من  فيها  يظهر  �لذي  �لن�ضي،  �لتفاعل  فلك  في  تدور  وجميعها 

م�ضطلحات كثيرة، لعل �أهمها: 
با�ضمه  باختين  عند  ظهر  �لــذي   ،)Idéologeme )الأيديولوجيم:   -
ويعني  )1929م()36(،  عام  �لحقيقي  وبا�ضمه   ،1928 عام  �لم�ضتعار 
مختلف  على  مــاديــًا  قر�ءتها  يمكن  �لتي  �لن�ضي  �لتد�خل  وظيفة 
م�ضتويات بناء كل ن�ص، وتمتد على طول م�ضاره، مانحة �إياه معطياته 

�لتاريخية و�لجتماعية)37(.
�لإجــر�ء  »على  �لم�ضطلح  هــذ�  يــدل  و   ،)Dialogism »ال��ح��واري��ة:   -
�لقائم على �إدخال حو�ر متخيل في ملفوظ ما، وقد ��ضتعمل في تحليل 
�لخطاب، تبعًا لباختين، لالإحالة على عمق �لبعد �لتفاعلي لال�ضتعمال 
�لأكثر تد�وًل في  وُيعدُّ �لم�ضطلح  �أو �لمكتوب«)38(.  �ل�ضفوي  �للغوي: 
تعبير  �أي  بين  �لعالقة  على  للدللة  ��ضتخدمه  فقد  باختين،  �أبحاث 
و�لتعبير�ت �لأخرى)39(. وي�ضتخدم باختين، �لحو�رية ب�ضورة مو�ضعة 
نف�ضه   )Monologue �لذ�تي:  »�لحو�ر  فيها  ي�ضير  �لتي  �لدرجة  �إلى 
حو�ريًا، وبذ� يكون �لأخير ذ� بعد تـنا�ضي)40(. ويقدم باختين، دلياًل 
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على �ضعوبة تفادي توجه كلمة نحو كلمة �أخرى، حين قال: »�آدم �لذي 
توجه بالكلمة �لأولى �إلى عالم بكر لم يفتر عليه، �آدم هذ� هو �لوحيد 
�لمتبادل مع كلمة �لآخر  �لتوجه  باإمكانه فعال تفادي هذ�  �لذي كان 
في �لمو�ضوع �لو�حد حتى �لنهاية«)41(. وتتجلى حو�رية باختين، في 
مظاهر �أربعة، هي: تعدد �لأجنا�ص، وتعدد �لن�ضو�ص، وتعدد �للغات، 

وتعدد �لمو�قف)42(. 
�أجز�ء  Polyphonique(، ويعني - بالغيًا - جمع  - )تعدد الأ�صوات: 
�أو �أ�ضو�ت في وقت و�حد، ويمثل هذ� �لم�ضطلح بالن�ضبة  �أو عنا�ضر 
تحليله  على  هيمن  وقد  �لحو�ري،  لالإبد�ع  �لأمثل  �لنموذج  لباختين 

لرو�يات دو�ضتوفي�ضكي)43(.
�لفل�ضفة  م�ضطلحات  من  مفتاحًا  م�ضطلحًا  وُيعدُّ  )التفاعلية(،   -
�لأن�ضاق:  هــذه  مثل  في  ��ضتخدم  )1929م(،  �للغة  في  �لمارك�ضية 
�ل�ضياقات(، )تفاعلية �ضيميائية(، و)تفاعلية �جتماعية -  )تفاعلية 
لفظية(. و�لم�ضطلح �لأخير �أخذ و�ضعية �لتنا�ص عند كري�ضتيفا)44(، 
على �لرغم من كونه �لم�ضطلح �لأقل تد�وًل عند �لباحثين في تناولهم 
�إذ يغلب ��ضتعمال م�ضطلح �لحو�رية على ��ضتعمال  لأعمال باختين، 
وروده  كثرة  �إلى  يرجع  ذلك  ولعل  �لأخــرى،  �لم�ضطلحات  من  غيره 
في كتابات باختين، لدرجة �أن تودوروف، َعْنَون كتابه حول باختين بـ 

)ميخائيل باختين - �لمبد�أ �لحو�ري(.

2:1 - 2 - الإنتاجية الن�صية: )من التنا�ص اإلى التفاعل الن�صي(:
جوليا  للباحثة  �لــتــنــا�ــص  م�ضطلح  ــر�ح  �جــت فــي  �لف�ضل  يــرجــع 
كري�ضتيفا، �لتي �ضعت �إلى تفعيل هذ� �لم�ضطلح من خالل �أبحاثها �لتي 
 )Tel-Quel :ن�ضرت بين عامي )1966م- 1967م( في مجلتي: )تيل كيل
كتابيها: )�ضميوتيك:  ن�ضرها في  �أعادت  و�لتي   ،)Critique و)كريتيك: 
كتاب  مقدمة  وفــي  1970م(،  �لــرو�يــة  و)نــ�ــص   ،)sémiotique1969
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يد  على  �لم�ضطلح  هذ�  تبلور  وُيعزى  لباختين)45(،  )دو�ضتويف�ضكي( 
جوليا كري�ضتيفا، لعاملين �أ�ضا�ضيين، �لأول: �لتر�كم �لنظري �لذي ت�ضكل 
تركز  و�لذي  ومادته،  �لن�ص  ن�ضيج  في  بالبحث  يتعلق  ما  قبلها، خا�ضة 
باختين،  ميخائيل  ل�ضيما  �لرو�ص،  و�ل�ضكالنيين  دو�ضو�ضير،  �أعمال  في 
�لتنا�ص،  �أبحاثها حول  �لنظري في  �إرثه  بدور  تعترف كري�ضتيفا،  �لذي 
وفي ورود م�ضطلحات باختين في �أبحاث كري�ضتيفا، ما يوؤكد هذ� �لدور. 
و�لعامل �لثاني: �لن�ضج �لمعرفي لكري�ضتيفا، و�لذي تج�ضد في ��ضتفادتها 
و�لمنطق  �لل�ضانيات  �أبرزها  �لتنا�ص،  من عدة علوم في تحديد مفهوم 
و�آخر �لتطور�ت في مجال �أبحاث �لمارك�ضية وعلم �لنف�ص)46(، وهو ما 
تظهره بع�ص �ضيغ م�ضطلحاتها، �لتي تك�ضف عن مرجعية هذه �لعلوم.   

�أبحاثها مجموعة من �لم�ضطلحات تدور  ��ضتعملت كري�ضتيفا، في 
ت�ضنيفها  ويمكن  )�لتنا�ص(،  �لمركزي  م�ضطلحها  فلك  في  مجملها 
ُيعدُّ  لها،  �ضابقين  باحثين  �إلــى  ترجع  م�ضطلحات  �لأول:  نوعين،  �إلــى 
باختين �أبرزهم، وم�ضطلحاته �لأكثر رو�جًا في �أبحاث كري�ضتيفا، هي: 
)�لأيديولوجيم (، و) �لحو�رية(، و )�لتعددية �ل�ضوتية(، و )�لخطاب 
كري�ضتيفا  �لباحثة  و��ضتعارت   .)Discourscarnavalesque �لكرنفالي: 
م�ضطلح )�لت�ضحيفية: paragrammatisme( من دو �ضو�ضير، وتعني به 
»�مت�ضا�ص ن�ضو�ص )معاني( متعددة د�خل �لر�ضالة �ل�ضعرية �لتي تقدم 
معين«)47(،  معنى  موجهة من طرف  باعتبارها  �أخرى  نف�ضها من جهة 
�لتعالقات  من  �لنوع  ذلك  على  �لم�ضطلح  هذ�  كري�ضتيفا،  �أطلقت  وقد 
�لأ�ضلية  بال�ضيغ  لوتريامون،  �أ�ضعار  مقاطع  بع�ص  تربط  �لتي  �لن�ضية 
)�لنفي  هي:  ثالثة،  باأنماط  حددتها  و�لتي  �ضابقين،  موؤلفين  لن�ضو�ص 
 ،)Négation symétrique :و»�لنفي �لمتو�زي ،)Négation totale :لكلي�

.)Négation partielle )48(:و)�لنفي �لجزئي
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وتتوزع  كري�ضتيفا،  �لباحثة  �إلى  ترجع  م�ضطلحات  �لثاني:  و�لنوع 
)�لتنا�ص(،  �لمركزي  للم�ضطلح  بدياًل  �لباحثة  �أر�دتــه  م�ضطلح  بين 
كري�ضتيفا،  �أطلقته  وقد   ،)Transposition )�لتنقلّية:  م�ضطلح  وهو 
بدياًل لم�ضطلح )�لتنا�ص(، �لذي �أ�ضيء ��ضتعماله عند بع�ص �لباحثين، 
ما)49(،  ن�ص  في  �لم�ضادر(  )نقد  لـ  �لمبتذل  بالمعنى  فهموه  ممن 
وم�ضطلحات �ضارحة للم�ضطلح �لمركزي )�لتنا�ص(، وهي: )�لممار�ضة 
�لد�لة(، و)�لإنتاجية(، و)�لتدلل(، و)�لن�ص �لظاهر و�لن�ص �لمولد(، 
�لتدللي(،  و)�لم�ضار  �لن�ضية(،  و)�لممار�ضة  �لن�ضي(،  و)�لإنــتــاج 
�لــد�لــة(،  و)�لــ�ــضــيــرورة  �لإنــتــاجــي(،  و)�لم�ضار  �لــــد�ل(،  و)�لم�ضار 
و�لم�ضطلحان  و)�لــتــبــديــل(.  و)�لــتــحــويــل(،  �لــدللــيــة(،  و)�ل�ضل�ضلة 
�لأخير�ن ��ضتعملتهما �لباحثة كري�ضتيفا، في بحثها عن مظاهر �لتنا�ص.
مظاهر  )�ضميوتيك(  كتابها  في  در�ضت  قد  كري�ضتيفا،  كانت  ولئن 
�لتنا�ص في �أ�ضعار لوتريامون، من خالل م�ضطلح )�لت�ضحيفية(، فقد 
تحت  1974م(  �ل�ضعرية  �للغة  )ثورة  كتابها  في  ذ�ته  �لمو�ضوع  در�ضت 
على  �لتحويل  يمار�ص  لوتريامون،  �أن  و�كت�ضفت  )�لتحويل(،  م�ضطلح 
ن�ضو�ص �ضابقيه بطريقتين، هما: تحويالت �لتعار�ص وتحويالت �لتحوير. 
لتعود في در��ضة �أخرى وتتناول مظاهر �لتنا�ص عند كل من لوتريامون 
ومالرميه، تحت م�ضطلح )�لتبديل(. و�إلى جانب �لم�ضطلحات �ل�ضابقة 
برزت �ضبكة من �لألفاظ و�لتعابير �لتي ت�ضب كلها في مدلول �لتنا�ص، 
وقد قدم محمد وهابي، ح�ضرً� بهذه �لألفاظ و�لتعابير مع �إثبات بع�ص 

�ل�ضفحات �لتي وردت فيها)50(.
ومن �لجدير بالذكر �أن �لم�ضطلحات �لخا�ضة بالباحثة كري�ضتيفا 
فم�ضطلح  متعددة،  علوم  من  م�ضتقاة  �أنها  �إل  بو�ضعها،  تفردت  و�إن 
مارك�ص،  كتابات  وتحديدً�  مارك�ضية،  مرجعية  من  يخلو  ل  )�لإنتاجية( 
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�أنماط  �لإنتاج »فقد تناول مارك�ص بالدر��ضة  �لتي يتردد فيها م�ضطلح 
�أنه »�أول من  �لإنتاج وعالقاته وقو�ه وو�ضائله...«)51(، وترى كري�ضتيفا، 
�نتبه �إلى �لعمل �لمنتج كاأهم ميزة في تحديد �لنظام �ل�ضيميائي �إل �أن 
مارك�ص �كتفى بدر��ضة �لإنتاج من خالل مفهومي �لتوزيع و�لتبادل ل من 
 )phéno-texte خالل �لإنتاج نف�ضه«)52(. وم�ضطلحا )�لن�ص �لظاهر: 
�لتوليدية  �لم�ضطلحات  Géno-texte(، م�ضتعار�ن من  �لمولَّد:  و�لن�ص 
من  م�ضتقاة  ثنائية  �لحقيقة  في  وهما  )�ضوبوليفاو�ضومجان(.  �لرو�ضية 
�ل�ضطحية  بالبنية  ت�ضوم�ضكي،  عند  عرفتا  �لتحويلي،  �لتوليدي  �لنحو 
و�لبنية �لعميقة، و�للتان تبرز�ن على م�ضتوى �لن�ص �لظاهر، �أما �لن�ّص 
�لمولَّد فهو ما يتولد عن �لن�ّص �لظاهر، وهو خارج �لزمانية و�ل�ضخ�ضية، 
ولي�ص  تلفظًا  )بنية(،  ولي�ص  )بنينة(   - كري�ضتيفا  تقول  كما   - ــه  �إن
�لموّلد  �لن�ّص  وبهذ�  �لالنهائي.  �لدو�ل  و�إنما جمع  د�ًل  ولي�ص  ملفوظًا، 
�ل�ضيميولوجيا  مع  قطيعة  و�ضعت  قد  �ضيميولوجيتها  كري�ضتيفا،  تعتبر 
�لتقليدية �لتي مجالها �لن�ّص �لظاهر ل تتعد�ه. وهذه �لقطيعة تدعوها 

)�لإيديولوجيم()53(.
على  �لإجــهــاز  على  قدرتها  في  كري�ضتيفا،  �أبحاث  �أهمية  وتكمن 
ذ�ته،  على  و�نغالقه  �لن�ص  مركزية  بفكرة  تعتقد  �لتي  �لأطروحات  كل 
�ل�ضابق عند كري�ضتيفا - بما  �لن�ص -كما فهم من تعريفه  فقد �رتبط 
لن�ضو�ص  نتاج  �لن�ص  �أن  يعني  ما  وهو  �لن�ضية(،  بـ)�لإنتاجية  ي�ضمى 
�ضابقة ومتز�منة، تتقاطع وتتـنافى معه)54(. ويت�ضع مفهوم �لتنا�ص عند 
كري�ضتيفا على �لنحو �لذي كان عليه عند باختين، فاإذ� كان �لأخير يرى 
و�أخرى تخلو  �أو خطابات تحتوي على حو�رية،  �أنو�ع  ي�ضتحيل وجود  �أنه 
�أدبية،  غير  و�أخــرى  �أدبية  ن�ضو�ص  بين  �لتنا�ص  في  يميز  ل  كما  منها، 
و�إن بقي �لأدب ي�ضكل في نظره ميد�نًا مميزً� للحو�رية، ل�ضيما �لرو�ية 
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منه)55(، فاإن ما يميز كري�ضتيفا، عن �ضلفها باختين، �أنها و�ضعت دللة 
�عتبارها  خــالل  فمن  ��ضتغاله،  ومــجــالت  �لن�ضي  �لتفاعل  م�ضطلح 
و�لإيماءة  �لمو�ضيقا  ي�ضمل  عندها  �لن�ص  بات  د�لــة،  ممار�ضة  �لن�ص 
�لن�ضي  �لتفاعل  وغــد�  �لمدينة،  و�ضجيج  �لباعة  و�أ�ضو�ت  و�لرق�ص، 
حتى  بل  �لأدبية،  �لكتابة  ن�ضو�ص  بين  �لحا�ضل  �لتبادل  على  ليقت�ضر 
على �لتبادل �لحا�ضل بين �لكتابة و�لمو�ضيقى، �لحرف و�لر�ضم، �ل�ضورة 
�لعي�ص  »��ضتحالة  ر�أى  حين  بارت  رولن  ماق�ضده  وهو  و�لإيماءة)56(، 
هو  هذ��لن�ص  يكون  �أن  ذلــك:  في  فرق  ول  �لالمتناهي.  �لن�ص  خــارج 
�أو �ضا�ضة �لر�ئي: فالكتاب يبدع �لمعنى،  �أو �لجريدة �ليومية،  برو�ضت، 
و�لمعنى يبدع �لحياة«)57(. ف�ضال عن �أن كري�ضتيفا - بدر��ضتها مظاهر 
�لتنا�ص في �أ�ضعار لوتريامون - تكون قد و�ضعت من د�ئرة عمل �لتفاعل 
�لن�ضي، لي�ضمل �لنثر و�ل�ضعر، متجاوزة بذلك باختين، �لذي ر�أى ح�ضور 
�لتفاعل �لن�ضي في �ل�ضعر بدرجة �أقل بكثير مما هو عليه في �لنثر، �لذي 

ُيعدُّ - في نظره - �لميد�ن �لحقيقي للتفاعل �لن�ضي)58(. 
و�أوجــه  )�لتنا�ص(،  م�ضطلح  عن  كري�ضتيفا،  حديث  ��ضتمر  وقد 
�لذي  1974م(،  �ل�ضعرية  �للغة  ــورة  )ث كتابها  حــدود  �إلــى  ��ضتعمالته 
�أخرى، تاركة �لمجال لمجموعة من �لنقاد  �إلى �هتمامات  �نتقلت بعده 
ب�ضورة  و�لتعديل،  بالإ�ضافة  �لم�ضطلح  هذ�  تناولو�  �لذين  �لآخرين، 
�ت�ضع معها �أفق هذ� �لمفهوم، و�ت�ضحت معالمه)59(، لعل �أهمها - كما 
يرى بع�ص �لباحثين)*( - تلك �لأبحاث �لتي حولت �لجدل �لد�ئر حول 
كانت  و�لتي  �لتلقي،  د�ئرة  �إلى  �لإنتاج  د�ئرة  �لنقدي من  �لمفهوم  هذ� 
ح�ضيلة م�ضاهمات يوري لوتمان، ومن بعده مي�ضيل ريفاتير، ولذ� عّرف 
�أدبي و�أعمال  �لأخير �لتنا�ص باأنه »مالحظة �لقارئ لعالقات بين عمل 

�أخرى �ضابقة �أو لحقة عليه«)60(. 
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�ضمن  يندرج  �لتنا�ص  لم�ضطلح  �ل�ضابق  ريفاتير،  مفهوم  �أن  و�أرى 
مفهوم �لإنتاجية �لن�ضية عند كري�ضتيفا، و�لتي ت�ضمل �لموؤلف و�لقارئ، 
فــ »�أ�ضا�ص �إنتاج �أي ن�ص هو معرفة �ضاحبه للعالم، وهذه �لمعرفة هي 
ركيزة تاأويل �لن�ص من قبل �لمتلقي �أي�ضًا«)62(. وهذ� ما ��ضطلح عليه 
وذ�ت  �لكاتب  ذ�ت  تعني  �لتي  �لمنتجة(،  بـ)�لذ�ت  �لن�ص  نظرية  في 
نظر  في  بدت جديدة  للتنا�ص  ريفاتير،  روؤية  �أن  لي  ويبدو  �لقارئ)63(. 
ينبغي)64(،  كما  �هتمامًا  كري�ضتيفا،  تلق من  لم  كونها  �لباحثين،  بع�ص 
على �لرغم من �إ�ضارتها - في مو��ضع من �لكتاب - �إلى دور �لقارئ في 
عملية �إنتاج �لن�ص)65(. ولعّل ذلك يرجع �إلى عدم هيمنة �أبحاث �لقر�ءة 
و�لتلقي على تلك �لمرحلة، �إذ لم تكن نظرية �لقر�ءة معروفة في �أو�ضاط 
و�إن  �لما�ضي،  �لقرن  �ل�ضتينيات من  �لأوربي في منت�ضف  �لأدبي  �لنقد 
�ضبق هذ�  وما  �لذي تال ذلك«)66(،  �لعقد  �ضائعة جدً� خالل  »�أ�ضبحت 
نقدية  نظرية  �إلى  بعد  تتبلور  لم  فردية،  �آر�ء  تكون  �أن  تعدو  فال  �لعقد 

حازت �نتباه �لنقاد)67(. 
 )Transtextualité :وُيعدُّ ج. جينيت، �أهم من تناول )�لتفاعل �لن�ضي
ب�ضورة �ضكلت مرحلة فارقة في تاريخ هذ� �لم�ضطلح ومفهومه، �أطلق 
عليها مرحلة �لهوية و�لولدة �لثانية للم�ضطلح، حيث ت�ضعب �لأخير �إلى 
وفتحت  للن�ص،  �لمتاحة  �لعالقات  جميع  �ضبطت  �أخــرى،  م�ضطلحات 

�لمجال �أمام ت�ضميات �أخرى لعالقات جديدة �كت�ضفت لحقًا)68(. 

:)Transtextualité( 2:1 - 3 - التفاعل الن�صي
عن  بحثه  خ�ضم  في  �لن�ضي  بالتفاعل  جينيت،  ج.  �هتمام  ياأتي 
�ضعرية جديدة للن�ص، بديلة عن �ل�ضعرية �لقائمة على �نغالق �لن�ص، 
�لأدبــي  للن�ص  �لعالئقي  �لبعد  على  �لمرتكزة  �ل�ضعرية  هــذه  �أن  على 
�لأولــى: يمثلها كتابه )مدخل  مرت - على يد ج. جينيت - بمرحلتين، 
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فيه  ر�أى  �لــذي   ،)Introduction à l 'architexte ،1979 �لن�ص  لجامع 
ولكن  تفرده،  في  �إليه  منظورً�  �لن�ص  لي�ص  �ل�ضعرية  مو�ضوع  �أن  جينيت، 
مو�ضوعها جامع �لن�ص، �أو )�لجامعية �لن�ضية: Archetextualité(، كما 
�أو  �لعامة،  �لمقولت  مجموعة  ذلك  ويعني  �لأدب(  )�أدبية  عــادة:  نقول 
�لمفارقة - �أنماط �لخطابات، �ضيغ �لأد�ء، �لأجنا�ص �لأدبية، �إلخ - �لتي 
ينت�ضب �إليها �أي ن�ص فرد. �أما �لمرحلة �لثانية: فيمثلها كتابه: )�أطر��ص 
كتابه  في  طرحه  ا  عمَّ جينيت  فيه  تر�جع  حيث   ،)Palimpsestes ،1982

�لأول، جاعاًل مو�ضوع �ل�ضعرية �لّتعدية �لن�ضية �أو �لتعالي �لن�ضي للن�ص 
�أو  �لن�ص في عالقة ظاهرة  ي�ضع  ما  به كل  ويعني   ،)Transtextualité(
خفية مع ن�ضو�ص �أخرى. وبذ� �ضارت �ل�ضعرية عند جينيت، �أكثر تو�ضعًا، 
�لمحددة  �لخم�ضة  �لأنماط  كاأحد  وتت�ضمنه،  �لن�ص  جامع  تتجاوز  فهي 
�لباحثين،  بع�ص  ترجمها  كما  �لن�ضية،  للمتعاليات  �أو  �لن�ضي،  للتفاعل 
�لن�ص( �لن�ضي، وجامع  و�لتعلق  و�لميتان�ص،  و�لُمنا�ص،  �لتنا�ص،  وهي: 

)69(. ويمكننا �لحديث عن هذه �لأنماط ب�ضيء من �لتف�ضيل:

 - �لباحثين  من  كغيره   - جينيت  ج.  يقر   :)Intertexte )التنا�ص:   -
باأ�ضبقية جوليا كري�ضتيفا، في �ضبر �أغو�ر �لعالقة �لأولى، �لتي �أ�ضمتها 
ح�ضور  عالقة  باأنها  �إياها  معرفًا   ،)Intertextualite )بالتنا�ضية: 
م�ضترك بين ن�ضين �أو عدد من �لن�ضو�ص بطريقة ��ضتح�ضارية،وهي 
هذه  و�أكثر  �آخر.  ن�ص  في  لن�ص  �لفعلي  �لح�ضور  �لأحيان  �أغلب  في 
�أقل  و�إن  لالقتبا�ص،  �لعادية  �لممار�ضة  وحرفية  ح�ضور�  �لأ�ضكال 
�أ�ضكالها و�ضوحًا و�ضرعية هي �ل�ضرقة، وهي �قتر��ص غير معلن ولكنه 
حرفي. و�إن �أقل �أ�ضكالها و�ضوحًا وحرفية �لإلماع )�لتلميح(، وهو �أن 
وبين موؤدى  بينه  �لعالقة  لموؤدى ما، مالحظة  �لعميق  �لفهم  يقت�ضي 
بغير ذلك  وهو  تبدلته،  تلك من  �أو  بال�ضرورة هذه  �إليه  تحيل  �آخر، 

ليمكن فهمه)70(.
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يعني  ل  �لتنا�ص  م�ضطلح  �جتر�ح  في  كري�ضتيفا،  جوليا  و�أ�ضبقية 
�إ�ضافتها خا�ضية حديثة للن�ص، بقدر ما يعني �كت�ضافها لخا�ضية كانت 
�لتفاعلية  �لعالقات  و�ضف  في  �لعالقة  هذه  على  و�قت�ضارها  مجهولة، 
في  هو  ج. جينيت،  قبل  �لتنا�ص  عن  �لحديث  ُجلَّ  �لن�ضو�ص جعل  بين 
�لأ�ضا�ص حديث عن �لتفاعل �لن�ضي، ذلك �أن م�ضطلح �لتنا�ص - قبل 
لكثير  Palimpsestes ،1982( - كان جامعًا  )�أطر��ص  كتاب ج. جينيت 
وُمنا�ضية،  تنا�ضة،  من  لحقًا،  �لمعروفة  �لن�ضي  �لتفاعل  عالقات  من 
ذلك،  بعد  �لتنا�ص  ن�ضية.لي�ضبح  ومعمارية  ن�ضي،  وتعلق  وميتان�ضية، 
�إلى  ي�ضير  �ضار  فقد  �لما�ضي؛  في  عليه  كان  عّما  ح�ضرً�وتحديدً�  �أكثر 
»عالقة ح�ضور متز�من بين ن�ضين �أو �أكثر«، �أو هو »�لح�ضور �لفعلي لن�ص 
جينيت  ج.  ��ضتلهم  وقد  مختلفة.  و�أنماط  وبدرجات  �آخــر«،  ن�ص  د�خل 
�أنطو�ن  لدى  �ل�ضت�ضهاد  تطبيقات  من  �لتنا�ضية  �لعالقة  هذه  �أنماط 
لوتريامون،  �أ�ضعار  في  �لأدبية  لل�ضرقة  كري�ضتيفا،  ودر��ضة  كومبانيون، 

و�لتلميح و�لو�ضع �ل�ضمني للتنا�ص لدى ريفاتير)71(.
- )الن�ص الموازي: Paratexte(: وهي عالقة �أقل و�ضوحًا و�أكثر بعدً�، 
�لعنو�ن  مثل:  �لأدبي،  �لعمل  ي�ضكله  �لذي  بالكل  �لن�ص  وتعني عالقة 
�لرئي�ضي و�لعنو�ن �لفرعي و�لموؤ�ضر �لجن�ضي و��ضم �لكاتب و�لعناوين 
�لغالف،  و�لمقدمةولوحة  و�لحو��ضي  و�لتذييل  و�لت�ضدير  �لد�خلية 
ت�ضبق  �لتي  �لعمليات  كل  �إلى  �إ�ضافة  و�أ�ضكال.  �ضور  من  ي�ضملها  وما 
�إنتاج �لن�ص من م�ضوّد�ت وملّخ�ضات ومخّططات وت�ضريحات �لكاتب 
وكتاباته)72(. وقد �أفرد ج. جينيت، لهذ� �لنوع من �لعالقات �لن�ضية 

.)Seuils، 1987 كتابًا �أ�ضماه )عتبات
�لتي تربط  و�لنقد  �لتعليق  Métatexte(: وتعني عالقة  - )الميتان�ص: 
ن�ضًا باآخر يتحدث عنه دون �أن ي�ضت�ضهد به �أو ي�ضتدعيه، بل دون �أن 

ي�ضميه)73(.
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تجريدً�  �لعالقات  �أكثر  وهي   :)Archetexte الن�ص)74(:  )معمارية   -
�إل عبر  �أح�ضن حالتها  و�ضمنية، وهي عالقة خر�ضاء، ول تظهر في 
�لن�ص،  �إليه  ينتمي  �لذي  �لأدبــي  �لنوع  تحديد  غر�ضه  ن�ضي،  ملحق 
وبمعنى �آخر، هي تلك �لإ�ضارة �لتي تحدد جن�ص �لن�ص )�ضعر، رو�ية، 
ق�ضة، م�ضرحية،... �إلخ(، و�لتي من �ضاأنها �أن توجه �أفق توقع �لقارئ 
)مدخل  كتابه  جنيت  �أوقــف  وقد  �لأدبي)75(.  �لعمل  ��ضتقبال  �أثناء 
هذ�  لدر��ضة  Introduction à l'architexte ،1979(؛  �لن�ص  لجامع 

�لنوع من �لتفاعل �لن�ضي. 
- )التعلق الن�صي: Hypertextualité(: ويق�ضد به كل عالقة - محاكاة 
�لن�ص �لالحق  �إن  �أو تحويل - تجمع ن�ضًا لحقًا بن�ص �ضابق، حيث 
�أ�ضماه ج. جينيت، بالأدب من �لدرجة  يكتب �لن�ص �ل�ضابق، وهو ما 
Palimpsestes ،1982(، جاعاًل  بكتابه)�أطر��ص  وخ�ضه  �لثانية)76(، 
منه �لهم �لأ�ضا�ضي للكتاب، م�ضتعر�ضًا ب�ضكل �أقل بقية �أنماط �لتفاعل 

�لن�ضي �لأخرى.
�لأ�ضا�ص  في  هو   )Hypertexte( م�ضطلح  �أن  بالذكر  �لجدير  من 
م�ضطلح خا�ص بالإعالميات وعلوم �لحا�ضوب، �قترحه تيد نيل�ضون، عام 
بالتنقل  ت�ضمح  و�لتي  �لحا�ضوب،  �لمطبقة على  للعملية  ��ضمًا  )1965م( 
بين �لمعلومات بحرية و�ضهولة، لعتبار �لـ )Hypertexte(، �أو )�لتر�بط 
للربط  �إمكانات  وهناك  ومتعددة،  �لن�ضي( مكونًا من م�ضادر مختلفة 
بينها. وقد �ضاع هذ� �لم�ضطلح بعد ذلك، ووظف في �ضناعة �لبرمجيات 
و�لمو�ضوعات و�لن�ضو�ص �لإلكترونية، و�ضار من �لمفاهيم �لمفاتيح �لتي 
ج.  ��ضتعمال  من  �لرغم  وعلى  �لحا�ضوب)77(.  عالم  في  بكثرة  ت�ضتعمل 
كما   - ��ضتعمله  فقد  )1982م(،  متاأخر�  كان  �لم�ضطلح  لهذ�  جينيت، 
بمعنى  �لإعالميات  في  يوظف  �أنه  منه،  علم  دون   - يقطين  يرى�ضعيد 
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مختلف عن �لمعنى �لذي �أر�ده لنوع �لعالقة �لن�ضية �لتي حددها)78(. 
له، هو  ي�ضكل تطوير�  �آخر  ويلحق بم�ضطلح )Hypertexte( »م�ضطلح 
�لر�فل  و�لن�ص  يقطين،  ترجمة  وفق  �لو�ضائط  تعدد   ،)Hper media(
و�لفيديو،  و�لأ�ضو�ت  �لر�ضوم  ويعني دمج  �لخطيب،  وفق ترجمة ح�ضام 
�أو �أي ت�ضكيل �آخر في منظومة تر�بطية ب�ضكل رئي�ضي لخزن �لمعلومات 
عند  �لن�ضي(  )�لتعلق  بين  �لم�ضجل  �لتباين  ومع  و��ضتدعائها«)79(. 
�أنهما  �إل  �لحا�ضوب،  عالم  في  �لم�ضتعمل  �لن�ضي(  و)�لتر�بط  جينيت، 
يت�ضع  جامعًا  مفهومًا  بو�ضفه  �لن�ضي(  )�لتفاعل  بـم�ضطلح  يرتبطان 
لفظية،  غير  �أو  لفظية  كانت  �ضو�ء  �لن�ضو�ص،  بين  �لعالقات  لمختلف 
وجاهة  يعزز  ما  وهذ�  �إلكترونيًا)80(.  �أو  كتابة  �أو  �ضفاهًا  قدمت  و�ضو�ء 
و�ن�ضجامًا  مالءمة  �أكثر  باعتباره  �لن�ضي(،  )�لتفاعل  م�ضطلح  �ختيار 
�ختيرت  �لتي  �لأخـــرى،  �لعربية  �لم�ضطلحات  من  غيره  من  ودللــة 

لتو�ضيف �لتعالقات بين �لن�ضو�ص. 

الهوام�ص

�لن�ص  فــي  ــات  ــض )در�� كتاب  �ضمن  �لأدب،  على  �لأدب  طــرو�ــص-  جينيت،  جــيــر�ر   )1(
و�لتنا�ضية(، مجموعة من �لباحثين، تر. محمد خير �لبقاعي، مركز �لإنماء �لح�ضاري، 

حلب، ط 1، 1998، �ص 125.
)2( ��ضتعمل هذ� �لم�ضطلح �ضعيد يقطين في كتابه »�نفتاح �لن�ص �لرو�ئي«، لكنه عدل عنه 

�إلى »�لتفاعل �لن�ضي«. 
)3( ��ضتعمل هذ� �لم�ضطلح �لمختار ح�ضني في �إحدى ترجماته لمقال عن نظرية �لتنا�ص، 
ينظر: ب. م. دو بيازي، نظرية �لتنا�ص، تر. �لمختار ح�ضني، فكر ونقد، �لرباط، ع 28، 

�إبريل 2000، �ص 118. 
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مقاربة   - �لأدبــي  �لنقد  في  و�لإجــر�ء  �لروؤية  بين  �لتنا�ص  �لم�ضفار،  محمود  ينظر:   )4(
محايثة لل�ضرقات �لأدبية عند �لعرب، مطبعة�لت�ضفير �لفني، �ضفاق�ص -تون�ص، د. ط، 

2000، �ص 53. 

)5( ينظر: د�نيال ت�ضاندِلر، �أ�ض�ص �ل�ضيميائية، تر. طالل وهبة، �لمنظمة �لعربية للترجمة، 
بيروت، ط 1، 2008، �ص 346. 

)6( ��ضتعمل هذ� �لم�ضطلح محمد خير �لبقاعي في ترجمته لعدد من �لمقالت حول �لن�ص 
و�لتنا�ص. ينظر: در��ضات في �لن�ص و�لتنا�ضية، مرجع �ضابق، �ص 113، 126. 

)7( ينظر: لطيف زيتوني، معجم م�ضطلحات نقد �لرو�ية، مكتبة لبنان نا�ضرون، بيروت، 
ط1، 2002، �ص 64.

نماذج  في  بحث   - �لعربية  �لرو�ية  في  �لن�ضو�ص  تد�خل  حماد،  محمد  ح�ضن  ينظر:   )8(
مختارة، �ضل�ضة در��ضات �أدبية، �لهيئة �لم�ضرية �لعامة للكتاب، د. ط، د. ت، �ص 29. 

بيروت/�لد�ر  �لعربي،  �لثقافي  �لمركز  �لرو�ئي،  �لن�ص  �نفتاح  يقطين،  �ضعيد  ينظر:   )9(
�لبي�ضاء، ط 3، 2006، �ص 92، 93، 98. 

)10( من �لدر��ضات �لتي وظفت هذ� �لم�ضطلح على �ضبيل �لتمثيل:
              - �لتفاعل �لن�ضي في »ر�مة و�لتنين« لأدو�ر �لخر�ط، ربيعة بلفقير، �أطروحة دكتور�ه، 

كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�ضانية، �لرباط، 1999/ 2000. 
           - �لتفاعل �لن�ضي في نماذج من �لرو�ية �لعربية )�ضد��ضية �لأيام �ل�ضتة لأميل حبيبي 
ر�ضيدة  محفوظ(،  لنجيب  وليلة  ليلة  �ألف  ليالي   - حيدر  لحيدر  �لموح�ص  �لزمن   -

�لإدري�ضي، �أطروحة دكتور�ه، كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�ضانية، �لرباط، 2008/ 2009.
        - �لتفاعل �لن�ضي - �لتنا�ضية: �لنظرية و�لمنهج، نهلة في�ضل �لأحمد، �ضل�ضلة كتاب 
�لريا�ص )�ل�ضعودية(، تموز /يوليو، 2002. وهذ� �لكتاب عبارة عن �أطروحة ماج�ضتير، 

عام 2000. 
             - �لتنا�ص: تفاعلية �لن�ضو�ص، عنو�ن غالف مجلة �ألف - �لم�ضرية، ع  4، ربيع  1984. 

وقد خ�ض�ص هذ� �لعدد لمجموعة من �لدر��ضات حول �لتنا�ص.
)11( ينظر: �ضعيد يقطين، من �لن�ص �إلى �لن�ص �لمتر�بط - مدخل �إلى جماليات �لإبد�ع 

�لتفاعلي، �لمركز �لثقافي �لعربي، �لد�ر �لبي�ضاء، ط 1، 2005، �ص 96، 103. 
)12( محمد مفتاح، تحليل �لخطاب �ل�ضعري -��ضتر�تيجية �لتنا�ص، �لمركز �لثقافي �لعربي، 

�لد�ر �لبي�ضاء/بيروت، ط 3، 1992، �ص 138. 
)13( ينظر: عز �لدين �لمنا�ضرة، علم �لتنا�ص �لمقارن –نحو منهج عنكبوتي تفاعلي، د�ر 
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مجدلوي للن�ضر و�لتوزيع، عمان - �لأردن، ط 1، 2006، �ص 169. 
�لهيئة  و�لمنهج،  �لنظرية  �لتنا�ضية؛   - �لن�ضي  �لتفاعل  �لأحمد،  في�ضل  نهلة  ينظر:   )14(

�لعامة لق�ضور �لثقافة، �لقاهرة، ط 1، 2010، �ص 19.
من  و�لمنهج(  �لنظرية  �لتنا�ضية؛   - �لن�ضي  )�لتفاعل  �لأحمد  نهلة  در��ضة  ُتعدُّ   )15(
�أثناء  )�لتنا�ص(  بم�ضطلح  �لن�ضي(  )�لتفاعل  م�ضطلح  ��ضتبدلت  �لتي  �لدر��ضات 
ل�ضيرورة هذ� �لمفهوم قبل ج. جينيت، وهو ما تجاهلته كثير  �لتاريخي  �ل�ضتعر��ص 

من �لدر��ضات.  
)16( �ضعيد يقطين، �نفتاح �لن�ص �لرو�ئي، مرجع �ضابق، �ص 20. 

د�ر  ناظم،  �لجليل  عبد  مر�جعة  �لز�هي،  فريد  تر.  �لن�ص،  علم  كري�ضتيفا،  جوليا   )17(
توبقال للن�ضر، �لد�ر �لبي�ضاء، ط 2، 1997، �ص 21.

)18( ينظر: �لمرجع �ل�ضابق، �ص 21.
�ضابق،  و�لتنا�ضية، مرجع  �لن�ص  در��ضات  �لن�ص، �ضمن  بارت، نظرية  رولن  ينظر:   )19(

�ص 38-33.  
)20( ينظر: عبد�لعزيز حمودة، �لمر�يا �لمحدبة؛ من �لبنيوية �إلى �لتفكيك، عالم �لمعرفة، 
�لمجل�ص �لوطني للثقافة و�لفنون و�لآد�ب، �لكويت، ع 232، �إبريل 1998، �ص 265، 266.  
)21( �ضالح ف�ضل، بالغة �لخطاب وعلم �لن�ص، عالم �لمعرفة، �لمجل�ص �لوطني للثقافة 

و�لفنون و�لآد�ب، �لكويت، ع 164، �أغ�ضط�ص 1992، �ص 220.
)22( ينظر: مي�ضيل �أوتان، �ضيميائية �لقر�ءة، �ضمن بحوث في �لقر�ءة و�لتلقي، تر. محمد 

خير �لبقاعي، مركز �لإنماء �لح�ضاري، حلب، ط 1، 1998، �ص 84. 
)23( �لمرجع �ل�ضابق، �ص 74. وينظر: ر�مان �ضلدن، �لنظرية �لأدبية �لمعا�ضرة، تر. جابر 

ع�ضفور، د�ر قباء للطباعة و�لن�ضر و�لتوزيع، �لقاهرة، د.ط، 1998، �ص 123.
مركز  �لتنا�ص،  �إيديولوجيا  في  قر�ءة   - �لن�ص  تاأ�ضيل  معن،  عبا�ص  م�ضتاق  ينظر:   )24(

عبادي للدر��ضات و�لن�ضر، �ضنعاء، ط 1، 2003، �ص 86. 
بيروت/ نا�ضرون،  للعلوم  �لعربية  �لد�ر  �ل�ضيميائيات،  معجم  �لأحمر،  في�ضل  ينظر:   )25(

من�ضور�ت �لختالف، �لجز�ئر، ط 1، 2010، �ص 142. 
د�ر   ،3 �لمعا�ضر  -�ل�ضعر  و�إبد�لتها  بنياته  �لحديث؛  �لعربي  �ل�ضعر  بني�ص،  محمد   )26(

توبقال للن�ضر، �لد�ر �لبي�ضاء، ط 1، 1990، �ص 183.
)27( ميجان �لرويلي، ق�ضايا نقدية ما بعد بنيوية، �لنادي �لأدبي، �لريا�ص/�ل�ضعودية، د. 

ط، 1996، �ص 183. نقاًل عن: نهلة �لأحمد، مرجع �ضابق، �ص 96. 
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)28( ميجان �لرويلي، مرجع �ضابق، �ص 136. 
)29( تزفيطانطودوروف، �ل�ضعرية، تر. �ضكري �لمبخوت ورجاء بن �ضالمة، �ضل�ضلة �لمعرفة 

�لأدبية - د�ر توبقال للن�ضر، �لد�ر �لبي�ضاء، ط 2، 1990، �ص 41.   
�ل�ضكلي:  �لمنهج  نظرية  كتاب  –�ضمن  �ل�ضكلي  �لمنهج  نظرية  �إيخنباوم،  بوري�ص   )30(
للنا�ضرين  �لمغربية  �ل�ضركة  �لخطيب،  �إبر�هيم  تر.  �لرو�ص،  �ل�ضكالنيين  ن�ضو�ص 

�لمتحدين، �لرباط/ موؤ�ض�ضة �لأبحاث �لعربية، بيروت، ط 1، 1982، �ص 63. 
�لإ�ضالمي  �ل�ضعر  �لتوظيف في  �لتنا�ص - خ�ضو�ضية  �لمختار ح�ضني، مفهوم  )31( ينظر: 

�لمعا�ضر بالمغرب، مطبعة �لنجاح �لجديدة، �لد�ر �لبي�ضاء، ط 1، 2007، �ص 23.
–�ضمن  و�لل�ضانية  �لأدبية  �لدر��ضات  م�ضاكل  تينيانوف،  ويــوري  جاكوب�ضون  رومــان   )32(

نظرية �لمنهج �ل�ضكلي، مرجع �ضابق، �ص 102، 103. 
بوري�ص  وينظر:   .24 �ص  �ضابق،  مرجع  �لتنا�ص،  مفهوم  ح�ضني،  �لمختار  ينظر:   )33(

�إيخنباوم، نظرية �لمنهج �ل�ضكلي، مرجع �ضابق، �ص 30، 31. 
)34( عبد�لوهاب ترو، تف�ضير وتطبيق مفهوم �لتنا�ص في �لخطاب �لنقدي �لمعا�ضر، �لفكر 

�لعربي �لمعا�ضر، مركز �لإنماء �لقومي، بيروت، ع 60-61، 1989، �ص 77.
)35( ترجم باختين با�ضمه �لحقيقي �إلى �لفرن�ضية عام 1977م، بينما ترجم با�ضمه �لم�ضتعار 
عام 1987م، وبالإنكليزية �أوًل. ينظر: مارك �أنجينو، �لتنا�ضية، �ضمن در��ضات �لن�ص 

و�لتنا�ضية، مرجع �ضابق، �ص 62.   
)36( ينظر: ميخائيل باختين، �لمارك�ضية وفل�ضفة �للغة، تر. محمد �لبكري ويمنى �لعيد، د�ر 

توبقال للن�ضر، �لد�ر �لبي�ضاء، ط 1، 1986، �ص 206.
)37( ينظر: جوليا كري�ضطيفا، مرجع �ضابق، �ص 22.

)38( يو�ضف وغلي�ضي، �إ�ضكالية �لم�ضطلح في �لخطاب �لنقدي �لعربي �لجديد، �لد�ر �لعربية 
للعلوم نا�ضرون، بيروت/من�ضور�ت �لختالف، �لجز�ئر، ط 1، 2008، �ص 391، 392. 
)39( تزفيتان تودوروف، ميخائيل باختين -�لمبد�أ �لحو�ري، تر. فخري �ضالح، �لموؤ�ض�ضة 

�لعربية للدر��ضات و�لن�ضر، بيروت، ط 2، 1996، �ص 121. 
)40( ينظر: تزفيتان تودوروف، �لمبد�أ �لحو�ري، مرجع �ضابق، �ص 126.

)41( ميخائيل باختين، �لكلمة في �لرو�ية، مرجع �ضابق، �ص 33. 
)42( ينظر: محمود �لم�ضفار، مرجع �ضابق، �ص 29-25. 

دم�ضق،  �لتكوين،  د�ر  �لم�ضالمة،  با�ضل  تر.  �لتنا�ص،  نظرية  �آلن،  جر�هام  ينظر:   )43(
ط2011، 34، �ص 38. 

)44( ينظر: مارك �نجينو، �لتنا�ضية، مرجع �ضابق، �ص 62.



صادق السلمي
20

15
ل 

يـ
بر

- إ
هـ 

14
36

ب 
جـ

، ر
 4

0 
دد

لع
ا

187

جـــــذور

)45( ينظر: �لمرجع �ل�ضابق، �ص 59، 60.
)46( ينظر: وهابي، محمد، مفهوم �لتنا�ص عند جوليا كري�ضتيفا، عالمات في �لنقد، �لنادي 

�لأدبي �لثقافي، جدة/ �ل�ضعودية، ع 54، دي�ضمبر 2004، �ص 381. 
)47( جوليا كري�ضطيفا، مرجع �ضابق، �ص 78.  

)48( ينظر: �لمرجع �ل�ضابق، �ص 78، 79. 
�ضابق  مرجع  و�لتنا�ضية،  �لن�ص  في  در��ضات  �ضمن  �لتنا�ضية،  �ضمفيل،  ليون  ينظر:   )49(

�ص94.
)50( ينظر: محمد وهابي، مرجع �ضابق، �ص 390-382.  

 ،2 �لبي�ضاء، ط  �لد�ر  �ل�ضرق،  �أفريقيا  و�ل�ضلطة،  �لن�ص  �أوكان: مدخل لدر��ضة  )51( عمر 
1994، �ص 55. كما �أن فرويد هو �لآخر قد طرح �لحلم كاإنتاج، ففقد خ�ض�ص ف�ضاًل 
في كتابه)�لحلم وتاأويله( �أ�ضماه »عمل �لحلم «، حيث يطرح فرويد �لحلم لي�ص كتبادل 

و�إنما كاإنتاج. ينظر: �لمرجع نف�ضه، �ص 55. 
)52( محمود �لم�ضفار: مرجع �ضابق، �ص 33. 

)53( ينظر: عمر �أوكان: مرجع �ضابق، �ص 58، 59.
)54( ينظر: جوليا كري�ضطيفا، مرجع �ضابق، �ص 21.

)55( ينظر: كاظم جهاد، �أدوني�ص منتحاًل –در��ضة في �ل�ضتحو�ذ �لأدبي و�رتجالية �لترجمة 
ي�ضبقها: ما هو �لتنا�ص؟ مكتبة مدبولي، �لقاهرة، ط 2، 1993، �ص 35. 

)56( ينظر: �لمرجع �ل�ضابق، �ص 35. 
)57( رولن بارت، لذة �لن�ص، تر. منذر عيا�ضي، مركز �لإنماء �لح�ضاري، حلب/ �ضورية، 

ط 1، 1992، �ص 70.
)58( ينظر: ميخائيل باختين، �لكلمة في �لرو�ية، مرجع �ضابق، �ص 32. 

)59( ينظر: �ضبري حافظ، �أفق �لخطاب �لنقدي – در��ضات نظرية وقر�ء�ت تطبيقية، د�ر 
�ضرقيات للن�ضر و�لتوزيع، �لقاهرة، ط 1، 1996، �ص 59. 

في  تحول  مرحلة  بالقر�ءة،  �لتنا�ص  �رتباط  حول  ريفاتير  �أر�ء  بق�ضي  عبد�لقادر  عّد   )*(
م�ضيرة �لتنا�ص �لتاريخية، مع �أن هذ� �لر�أي –في �عتقادي �ل�ضخ�ضي-لم ياأت بجديد 
بق�ضي،  �لقادر  عبد  ينظر:  �لن�ضية.  �لإنتاجية  حول  كري�ضتيفا  جوليا  قالته  ما  عن 
�ل�ضرق،  �أفريقيا  �لنقدي و�لبالغي - در��ضة نظرية وتطبيقية،  �لتنا�ص في �لخطاب 

�لد�ر �لبي�ضاء، د.ط، 2007، �ص 21-19. 
)60( ب. م. دوبيازي، مرجع �ضابق، �ص 116.

)61( محمد مفتاح، تحليل �لخطاب �ل�ضعري، مرجع �ضابق، �ص 123. 
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)62( ينظر: �ضعيد يقطين، �نفتاح �لن�ص �لرو�ئي، مرجع �ضابق، �ص 33، 34.
�لمديني،  �أحمد  تر.  �لجديد،  �لنقدي  �لخطاب  في  �لتنا�ص  مفهوم  �أنجينو،  مارك  ينظر:   )63(
عيون �لمقالت، �لد�ر �لبي�ضاء/ د�ر �ل�ضوؤون �لثقافية �لعامة، بغد�د، ط 2، 1989، �ص 107.

)64( ينظر: جوليا كري�ضطيفا، مرجع �ضابق، 49، 54.
)65( روبرت �ضي هول، نظرية �ل�ضتقبال - مقدمة نقدية، تر. رعد عبد �لجليل جو�د، د�ر 

�لحو�ر للن�ضر و�لتوزيع، �لالذقية/ �ضورية، ط 1، 1992، �ص 18. 
)66( ينظر: �لمرجع �ل�ضابق، �ص 69-11.

)67( ينظر: نهلة في�ضل �لأحمد، مرجع �ضابق، �ص 163.
)68( ينظر: جير�ر جينيت، طرو�ص؛ �لأدب على �لأدب، مرجع �ضابق، �ص 124، 125. 

)69( ينظر: �لمرجع �ل�ضابق، �ص 125، 126.
)70( ينظر: �لمختار ح�ضني، مفهوم �لتنا�ص، مرجع �ضابق، �ص 43-40.

)71( ينظر: جير�ر جينيت، طرو�ص؛ �لأدب على �لأدب، مرجع �ضابق، �ص 127، 128.
)72( ينظر: �لمرجع �ل�ضابق، �ص 128.

)73( يرى يقطين �أن م�ضطلح )معمارية �لن�ص( �أف�ضل من م�ضطلح )جامع �لن�ص(، �لذي 
�إليه م�ضطلح جينيت )Archetexe(، و�أن )معمار  �إلى �لمعنى �لذي يرمي  ل يوحي 
�لن�ص( ي�ضطلع بهذ�، كون م�ضطلح )�لمعمارية( تج�ضد لنا �ضورة )�لجن�ص �لأدبي( 
�لذي يبرز لنا من خالل �لبناء �لف�ضائي للن�ص، ولو من خالل �لنظرة �لأولى. ينظر: 
�ضعيد يقطين، �لرو�ية و�لتر�ث �ل�ضردي - من �أجل وعي جديد بالتر�ث، روؤية للن�ضر 

و�لتوزيع، �لقاهرة، ط 1، 2006، �ص 38. 
)74( ينظر: �لمرجع �ل�ضابق، �ص 129.

)75( ينظر: �لمرجع �ل�ضابق، �ص 133=130.
)76( ينظر: �ضعيد يقطين، من �لن�ص �إلى �لن�ص �لمتر�بط، مرجع �ضابق، �ص 98، 100.  

)77( ينظر: �لمرجع �ل�ضابق، �ص 102-98. 
)78( نهلة في�ضل �لأحمد، مرجع �ضابق، �ص 168.

)79( ينظر: �ضعيد يقطين، من �لن�ص �إلى �لن�ص �لمتر�بط، مرجع �ضابق، �ص 102. 
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العقاد: عبقريته ناثراً وقا�صاً

حممد فتحي فرج)*(

معالمه  �سنلخ�ص  النثر،  في  به  تميز  الذي  الخا�ص  اأ�سلوبه  للعقاد 
العقاد  كتب  فقد  المقال.  هذا  في  ومميزاته  خ�سائ�سه  بع�ص  ونو�سح 
هذا؛  في  �سواء  ُغبار،  له  ُي�َسُق  ال  الذي  االأول  فار�سها  كان  بل  المقالة، 
المقالة االأدبية ، اأو ال�سيا�سية، اأو النقدية التي يعر�ص فيها لبع�ص الكتب 
وينتقدها. اأو تلك المقالة التي يتعر�ص فيها للنقد االجتماعي، اإلى غير 
ذلك مما يهتم به اأدب المقال ب�سكل عام. كما كتب العقاد الترجمة لبع�ص 
ال�سخ�سيات التي اأعجب بها ، كترجمته المطولة للزعيم الم�سري �سعد 
اأو ال�سيا�سي الباك�ستاني »محمد على جناح« �ساحب الف�سل في  زغلول 
اأو  »غاندى«  الروحي  وزعيمها  الهند  فيل�سوف  اأو  الباك�ستان،  تاأ�سي�ص 
الزعيم ال�سيني »�سن يات�سن«. كما كتب اأي�سا الدرا�سة االأدبية المطولة 
حينما تعر�ص لحياة ابن الرومي من �سعره ، وحينما طاف باأبي العالء 

المعري العالم في كتابه »رجعة اأبي العالء«. 
اأما العبقريات االإ�سالمية فقد كانت نهجا جديدا في اأدب التراجم 
لعظماء االإ�سالم، ال اأعلم من اأ�سحاب القلم، واأرباب الفكر من لم يعجب 

بها ، وي�سيد بمنهجها الجديد اإال ال�سيخ اأمين الخولي - رحمه اهلل -.

)*( كاتب وأستاذ متفرغ بجامعة المنوفية - مصر.
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   والذي نريد اأن نقوله - بعد هذه المقدمة - اأن العقاد، وهو يكتب 
يتخل  لم  واهتماماتها،  موا�سيعها  في  المختلفة  المناحي  هذه  كل  في 
عن اأ�سلوبه الذي انتهجه منذ اأول مقالة ن�سرها �سنة 1907 في �سحيفة 
»الجريدة« التي كان ي�سدرها ويراأ�ص تحريرها اأحمد لطفي ال�سيد با�سا. 
فما هي مالمح ومميزات هذا االأ�سلوب؟ يقول واحد من اأقاربه في 
العقاد:  رحيل  بعد  طبعه  اإع��ادة  عند  العقاد  و�سعه  كتاب  الأول  تقديمه 
يعرف قارئ العقاد اأن كالمه في اأب�سط االأمور واأهونها ال يقل �ساأنا عن 
اأب�سط  في  العقاد  فالعقاد هو  واأكثرها خطرا،  االأمور  اأعظم  في  كالمه 
كتاباته وفي اأكبرها �ساأنا ؛ وذلك الأنه عاهد نف�سه منذ اأن تحمل اأمانة 
الكلمة واأم�سك بالقلم اأن يكون كاتبا ُمفيدا نافعا، واأن تكون حياته كلها 
كتابته  في  يلتزم  ال  فالعقاد  ق�ساياه.  ولرعاية  ولخدمته،  للقلم  التزاما 
كما قد نقول في لغة هذه االأيام، ولكنه يجعل حياته كلها التزاما للقلم 
ور�سالته)1( ؛ ولهذا فقد تفرغ للقلم تفرغا تاما، لم يوؤِْثر عليه زوجا اأو 

ولدا اأو جمع مال اأو تح�سيل جاه من غير وجهته.

اأ�سلوب العقاد:
وتميزه  تعرفه  مميز،  اأ�سلوب  فللعقاد  اأ�سلوبه«  هو  »الرجل  كان  اإذا 

بين االأ�ساليب االأخرى مهما تعددت وتكاثرت!
الفكر  وعمالق  فتقول:  اأ�سلوبه  فوؤاد  اأحمد  نعمات  الدكتورة  ت�سف 
اأ�سلوب  عنه.  ويعلن  يمثله  المتميزة  بخ�سائ�سه  كان  العربي  واالأدب 
نتائجها  اإلى  تف�سي  التي  المقدمات  على  يعتمد  منطقى  اأ�سلوب  العقاد 
حتى لتح�ّص اإزاء مقالته اأن اأفكاره مرتبة ترتيبا يتميز فيه البدء والختام 
قبل اأن يخط فيها حرفا. واأدب العقاد - كما يقول الدكتور عثمان اأمين - 
اأدب الفكرة الواعية في اأرفع منازلها. وقد كان مالك الراأي عند العقاد 
في الفن واالأدب هو اأن الفن واالأدب وجدان اإن�سان، ولن يكمل االإن�سان 
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بغير ارتفاع في طبقة الح�ّص وارتفاع في طبقة التفكير، واأن التمام في 
مزاياه االإن�سانية اأن يتم له الح�ص ويتم له التفكير.      

ال�سرامة والجد والتوقر طابع جلي في »اأدب العقاد«، �سعره ونثره. 
واأ�سلوب العقاد اأ�سلوب علمي ما لم تغلب عليه طبيعة المو�سوع اإن كان 
لها  مقاله  في  والكلمة  مر�سو�ص.  بنيان  عنده  والجملة  خال�سا.  اأدب��ا 
موقعها الذي ال موقع غيره يكفل لها الجالل والخطر ، فهو بحق اإمام من 

اأئمة العارفين بمقامات الكالم. 
وهو ال يرتاح اإلى الجمل االعترا�سية، ومن ثم يدخلها في ال�سياق، 
وربما كان هذا وراء اإرهاق ذهنه وذهن القارئ معا. ويتحكم فيه ال�سياق 
نوعا ما حين يملي عليه التعبير المختار اأو يوحي به. ومع ما الأ�سلوبه من 
الطابع العلمي اإال اأنه يميل اإلى االإيقاع ونهاية الفوا�سل في غير ح�سو اأو 

ف�سول.
في  اأحيانا  ال�سجع  ي�ستهويه  كان  واإن  اللفظ  على  المعنى  يوؤثر  وهو 
الوجدانية  المو�سوعات  في  يختاره  كما  والدعابة،  التهكم  مو�سوعات 
وما اإليها مما يلحق باالأغرا�ص ويزيدها جالء وتوكيدا كاأنه اللحن الذي 
ي�سيف اإلى الكلمات ومعانيها قوة لي�ست للكالم الذي ي�سمع بغير تلحين. 
الكتابة  اأن  الت�ساهل فيها، ويرى  للف�سحى، وال يقبل  وهو متع�سب 

االإن�سانية هي ما كانت باللغة الباقية ذات القواعد)2(.
قامو�سه  له  اأن  يالحظ  اأن  النثرية  واآث��اره  الأدب��ه  القارئ  وي�ستطيع 

الخا�ص به والتعبيرات العقادية التي يوؤثرها ويكررها كثيرا من مثل: 
- من تح�سيل الحا�سل اأن يقال كذا..

- من الالزم الالزب..
- ومجمل القول...

- ولي�ص من الم�ستحيل عقال..
- ولتمحي�ص القول..
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ا�ستعماله  اإل��ى  رده��ا  يمكن  التعبيرات  هذه  معظم  اأن  والمالحظ 
الأ�سلوبه الخا�ص الذي يعتمد على المحاجة العقلية، واالأدلة المنطقية.     

اإعجاز في اإيجاز:
كان العقاد مغرما بو�سع الكلمات الموجزة التي تدل على عبقريته 
في  بر�ساقة  تتميز  قليلة،  كلمات  في  كثيرة  معاٍن  وتركيز  تكثيف  في 
العبارة، وو�سوح في الفكرة، و�سهولة في االأداء، وِمْن ثمَّ �سهولة في نقلها 
لالآخرين، اأو روايتها عن بع�سهم، بحيث تمنحك في كلمات ق�سيرات ما 

ال تعطيكه ال�سفحات الُمطوَّالت. 
بداأ  اأنه  الرجل،  لهذا  التي تجتمع  الكثيرة  والغرائب  العجائب  ومن 
كتاب  اأول  كان  حيث  اأي�سا،  به  واأنهاها  الكتابة  من  اللون  بهذا  حياته 
الكلمات  من  كثير  على  احتوى   ،)1911( اليومية«  »خال�سة  بعنوان  له 
الق�سيرة الموجزة الدالة، اأما اآخر كتاب له ظهر ُبَعْيَد رحيله فقد كان 
بعنوان »اآخر كلمات العقاد«)3( )1965(، وقد كانت اآخر ما خطه قلمه 
في اأيامه االأخيرة، جمعها �سكرتيره وابن اأخيه عامر العقاد تحت العنوان 

المتقدم. وننتقي من كتابه »خال�سة اليومية« ما يلي:
ولكن  الكتب،  في  ُتقراأُ  ال  التجارب  والتجارب«:  »المطالعة  عن  يقول   -

الكتب ت�ساعد على االنتفاع بالتجارب.
- ويقول عن »حب الظهور«: ال�سغف با�ستلفات االأنظار عام بين النا�ص، 
كاأنهم  وقوما  باأل�سنتهم،  يطلبونه  كاأنهم  يظهر  قوما  منهم  ولكن 

يحرزونه بالرغم منهم ومن النا�ص.
- وعن »تقليد الن�ساء« يقول: الن�ساء اأكثر تقليدا الأنهن اأ�سد غيرة، وهن 
اأ�سد غيرة الأن الم�ساكلة بينهن في المناقب والمفاخر اأقرب مما هي 

بين الرجال.
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- وكان يرى اأن: »العالم باأ�سره ي�سترك في تمثيل رواية م�سحكة، واأدعى 
يمثلون  وهم  اأنف�سهم  من  ي�سحكون  ال  اأنهم  ال�سحك  اإلى  مناظرها 

كاأنهم جادون فيما يفعلون«!
- وفي »الرياء« يقول: ما راأيت مرائيا اإال وجدته مغتابا نماما. فالجراأة 
على النا�ص فى غيبتهم كالتزلف اإليهم في ح�سرتهم. كالهما عالمة 

الجبن وال�سغار.
- ويقول في »نهاية الرقي«: الرقي الع�سري كفيل باأن ي�سل باالإن�سان اإلى 
درجة تكون فيها اإرادته قانونه، وترفع عنه كثيرا من �سلطة الحكومات 

عليه.  
غير  االأل��ع��اب  انت�سرت  اإذا  الريا�سية«:  غير  »االأل��ع��اب  ع��ن  وي��ق��ول   -
واأمثالها  وال�سيجة  وال�سطرنج  والنرد  والدومينو  كالورق  الريا�سية 
كان ذلك دليال على كثرة البطالة )الفقر المادي(، اأو ن�سوب مادة 
دليل  وكالهما  فيه،  تنت�سر  الذي  الو�سط  في  الفكر(  )فقر  الحديث 

التاأخر )التخلف(. 
هلل درك يا عقاد!  

   ومما جاء اأي�سا في »اآخر كلماته« ما يلي:
الطويلة  والكلمة  والروية..  بالتاأمل  ال�سامع  يطيلها  الق�سيرة  »الكلمة   -

يختزنها ال�سامع للوعي والذاكرة«.
- »ال�سعر حياة اأو �سلعة؟ اإن يكن حياة فهو من الروح، واإن يكن �سلعة فهو 

من ال�سوق«!
ال�سواب  وحب  غْيرة،  الحق  حب  ال�سواب..  من  اأك��رم  الحق  »حب   -

ح�ساب«. 
قيد،  المنفعة  مختارين..  الجمال  ونحب  م�سطرين،  المنفعة  »نحب   -

والجمال حرية«. 
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- »ما حاجتنا اإلى ت�سجيل الالمعقول ؟ اأنخ�سى اأن يزول«؟!  
- »يومنا الجديد!  في �سنتنا المقبلة: لتكن درجة في �سلم، وال تكن دركا 

في منحدر«..
- »عند الحب �سهر اأحلى من حلم النوم، ونوم اأيقظ من �سهر الخلود.. 
والنهار..  الليل  ُين�ِسي  والقمر، وموعد  ال�سم�ص  نور يطوى  عند الحب 
عند الحب حياة يهون من اأجلها الموت، وموت ُتباُع من اأجله الحياة«. 
وقد كانت هذه الكلمة اآخر ما كتب العقاد.. كتبها قبل وفاته بيومين 

اثنين ولم يكتب بعدها �سطرا واحدا!
    ومرة اأخرى: هلل درك يا عقاد! رحم اهلل العقاد.    

العقاد وفن الق�سة:
قليلة  محاوالت  وللعقاد  النثر،  فنون  من  اآخر  �سرب  اأي�سا  الق�سة 
العجول«،  و»مغني  »اأح�سن حمار«، و»نادي  الق�سيرة منها:  الق�سة  في 
المجال�ص«، و»العذراء وال�سيطان«، و»ك�سبنا الق�سية: �سيا�سة العالم فى 
بهذا  اإعجابه  من  الرغم  وعلى  وغيرها،  الظريف«،  و»الم�سرف  قرية«، 
الق�س�ص  اأقبل على ترجمة مجموعة منتقاة من  اإنه  االأدبي حتى  الفن 
االأمريكي الحديث، ون�سرها �سنة 1963بعنوان: »األوان من الق�سة ال�سغيرة 
في االأدب االأمريكي«، فاإنه لم يكر�ص له الكثير من الجهد والوقت الإعمال 
قلمه فيه، اللهم اإال بع�ص التعريجات وال�سور القلمية التي كان يقدمها 
لنا حينما يحكي اأو ي�سرد بع�ص الف�سول حول �سيرته الذاتية، مثل: »من 
حينما  ال�سيما  وغيرها  التالميذ«)5(،  و»�سيطنة  ال�سيطنة«)4(،  ف�سول 
ال�سلطان  اإل��ى  �سكاه  ال��ذي  مديره  كيد  من  الهرب  في  مغامرته  و�سف 

ح�سين بعنوان: »اأحرج �ساعة في حياتي«)6(، اإلى غير ذلك. 
والق�سة«)7(،  الفن  في  »خواطر  كتابه  في  ف�سول  عدة  له  اأن  كما 
بخالف  الق�سة  فن  حول  ف�سال  ع�سر  اثني  من  اأكثر  على  احتوي  الذي 
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بعنوان:  والثانية  حمار!«  »اأح�سن  بعنوان  اأوالهما  ق�سيرتين،  ق�ستين 
َنها عدة ف�سول  مَّ اآراء حول هذا الفن �سَ »العذراء وال�سيطان«. وله عدة 
تحت عناوين: الق�سة العلمية - الق�سة الق�سيرة - الق�سة في القراآن 
الموؤلف  - الق�سة ال�سغيرة - الق�سة والخرافة - الق�سة بين �سخ�ص 
و�سخو�ص اأبطاله - ق�سة الق�سة - اأعج�ب ق�سة في راأيي - اأحق الق�س�ص 

بالقراءة - ق�سة اأعجبتني - االأبطال ق�س�ص - ق�سة الربيع، وغيرها.

من اإبداعه النثرى ق�سته »�سارة«:     
االأولى  االإن�سانية  العالقة  هي  والمراأة  الرجل  بين  العالقة  �ستظل 
التي تحظى بكثير من االهتمام ما بقيت الحياة، اإذ اإنها هي ذاتها مفتاح 
اأن  منذ  الخالدة،  عجلتها  عليه  ت��دور  ال��ذي  الرئي�ص  والمحور  الحياة، 
وجدت الحياة االإن�سانية ممثلة في الرجل االأول والمراأة االأولى، اأى منذ 

اأن ُوِجَد اأبونا اآدم واأمنا حواء - عليهما ال�سالم. 
وقبل اأن نتطرق اإلى ق�سة »�سارة« - من الناحية الفنية والنقدية - 
اإلى معرفة: من هي المراأة التي جعلت العقاد ي�سل�ص قياده  نتطرق اأوال 
للق�سة، وي�سلم نف�سه لها وهو الرجل العزوف عن كتابتها، وهو المقبل 
بكليته على ال�سعر، اإلى الحد الذي جعله يقول: اإن بيتا واحدا من ال�سعر 
قد يعدل ق�سة باأكملها! فمن يا ترى هي المراأة التي جعلته يتنازل ويكتب 

من اأجلها ق�سة تدور باأكملها حول عالقته بها؟

من تكون �سارة ؟
اإن جاز لنا اأن ن�ساأل: َمن تكون �سارة؟ فلن نجد من يجيبنا عن هذا 
ال�سوؤال �سوى العقاد نف�سه، ومن خالل الق�سة ذاتها، حيث يخبرنا في 
م�ستهلها اأنه قد عرف �سارة ُم�سادفة في بن�سيون بم�سر الجديدة، وقد 
ف  ذهب اإليه العقاد لزيارة �سديق له )الدكتور �سبري ال�سربوني(، وتَعرَّ
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اإليها في وجود �ساحبة البن�سيون االأجنبية بعد حوار �ساحك، بل ويعطيها 
بطاقة با�سمه ورقم تليفونه، ثم ين�سرف.

الجبالوي - هى �سيدة  وُمريُده طاهر  و�سارة - كما يذكر �سديُقه 
»األي�ص داغر«،  ُتْدَعى  والع�سرين من عمرها  الخام�سة  لبنانية كانت في 
كانت ُتجيد عدة لغات، ولها اطالع - اإلى حد ما - في الفل�سفة واالأدب، 
فلما �سمعت ا�سم العقاد عرفته ؛ الأنها كانت تقراأ مقاالته في ال�سحف، 
معظم  يعمل  اأ�سرة  من  فهي  اأ�سرتها،  بين  به  االإعجاب  كلمات  وت�سمع 
رواد  من  رائ��دة  اأمها  كانت  كما  بال�سحافة،  اأو  ب��االأدب  اإم��ا  اأف��راده��ا 
رته  ال�سحافة الن�سائية. فال عجب اإذن اإذا بادرت ب�سحبة العقاد، وقدَّ
يراها  به  واإذا  بيته،  في  انتظرها  التالي  اليوم  كان  فلما  التقدير،  هذا 
مقبلة في �سيارة. عرفها من بعيد وهو يطل من �سرفته، فاأ�سرع اإلى اأدراج 
ال�سلم وتلقاها بالترحيب ثم ان�سرفا معا اإلى المكان الذي اتفقا عليه في 

اليوم ال�سابق!
الزواج  على  اأهلها  اأرغمها  اأو  تزوجت  فقد  ق�ستها..  له  تحكى  ثم 
ت�سترح  فلم  عاما،  بثالثين  يكبرها  ثري  رجل  من  الع�سرين،  في  وهي 
لها معنى  فيحقق  عينيها،  يمالأ  برجل  اأحراها  كان  فما  الزيجة..  لهذه 
الرجولة.. وتتحقق لها ال�سعادة! لكن.. خاب حظها في الزواج.. ووجدت 
قلبها فارغا.. ولم ت�ستطع �سبرا لهذا الفراغ .. و�ساألته الُحكم العادل في 

ق�سيتها اأو ق�ستها!
ت�نفعك  ُمغِر�ٌص. ال  اأنا حكٌم  الحكم؟!  العقاد: تطلبين مني  اأجابها 
�سهادتي وال حكمي.. لكن: قليل من ين�سُفك! قالت: ل�ست في حاجة اإلى 
اإن�ساف الدنيا.. توفره لمن يريده. ثم ين�سرفان ليلتقيا في اليوم التالي 

بمنزله.. وهكذا بداأ التعارف بينهما.
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معاً فى ظالل الحب ونعيمه!
اإنها  حتى  بها،  و�سغف  ومرحا،  �سرورا  العقاد  حياة  �سارة  م��الأت 
اإلى حين،  بزيارته من حين  يخ�سهم  كان  من  بع�ص  اأن�سته  بل  �سغلته، 
ال�سعيدة  لالأيام  وكان  اإن�سان.  بها  يحلم  ال  ب�سعادة  جواراها  اإلى  فتمتع 
التي ق�ساها معها اأثر كبير في اأدبه، فقد خلعت عليه ُحلال من الجمال 
�سعلَته وروعَته، فكانت  قلُمه  ي�ستمد منه  الذي  �سعوره  واألهبت  والخيال، 
واأ�سلوب  جديد،  بلون  تمتاز  الفترة  تلك  في  وال�سيا�سية  االأدبية  مقاالته 

فريد، ال يخفى على اأحد. 
وكان  ِلماما،  اإال  االأم��ة  بيت  يغ�سى  ال  العقاد  اأن  زغلول  �سعد  والح��ظ 
فيها  لِقَي  مرة  اأول  ففى  االأخبار،  بتلك  علم  ولعله  الح�سور،  عن  الينقطع 
العقاد بعد هذا االنقطاع �ساأله عن غيابه.. ثم هز راأ�سه وابت�سم ابت�سامة 
ذات مغزى، وقال: طيب عبدالقادر )يق�سد االأ�ستاذ عبدالقادر حمزة( لقي 

اأمله، واأنت لقيت اإيه يا اأ�ستاذ عبا�ص؟ ف�سكت العقاد وكاأنه لم ي�سمع �سيئا!

ثم دارت الأيام لتبدد الأحالم!
ودارت االأيام ، وبداأ ال�سك يدب في هذه العالقة، ثم يك�سر عن اأنيابه 
ليعكر �سفو تلك االأيام ال�سعيدة، ثم ن�سب اأظافره في اأح�ساء ذلك الحب 
الن�سير. كان العقاد قد خبر حياة �سارة، وعرف اأ�سرارها التي اأف�ست 
بها اإليه حين ا�ستراحت له، واأدرك من اأحا�سي�سها ما بدا وما ا�ستتر منها 
حتى ليكاد يعرف ما يختلج في نف�سها دون اأن ي�سمعه منها.. كانت اإذا 
لب�ست نوعا من المالب�ص يعرف لماذا تلب�سه، وفي اأي وقت تراه �سالحا! 
لها  كانت  فقد  منه.  وغايتها  وقته  يعرف  العطور  نوعا من  و�سعت  واإذا 
اأ�ساليب ت�تبعها في ملب�سها وفي زينتها، ال ي�ساركها فيها اأحد. وكان اإذا 
ف على خ�سالته، وتَبيَّن كل �سعرة من �سعراتها، كما  نظر اإلى راأ�سها تعرَّ

كان يتبين اأ�سارير، وجهها وي�ست�سف ما وراءها من اأ�سرار!
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بداية النهاية: 
راآها ُم�سادفة في عر�ص الطريق، فلفت نظره تغيير في نظام ملب�سها، 
وتناثر خ�سالت �سعرها، وقد ا�ستم رائحة من العطر ال ت�ستخدمه بدون 
�سمع  اللقاء  هذا  من  لحظات  وبعد  راآه.  ما  يعلل  اأن  ي�ستطع  فلم  غر�ص. 
دبيُب  فدبَّ  ُمريبة.  بكلمات  تنب�ص  تالزمها  كانت  التي  ال�سغيرة  ابنتها 
ال�سك في نف�سه، وان�سرف اإلى منزله مكتئبا حزينا، فلم تطب له راحة، 

ولم يهداأ له بال، وجافى النوُم عينه. 
واأرى   ، االأي��ام  تلك  ب��داره في  اأن��زل  الجبالوى: كنت  االأ�ستاذ  يقول 
ماطراأ على حاله من التغيير: وْجٌه �ساهٌم تبدو عليه الحْيرة، متجهٌم تارة 
ْمت على اأن اأ�ساأله عن هذا التغيير فلم اأجروؤ،  و�سارٌد تارة اأخرى، ف�سمَّ
، ثم عاد  ولكني عدت فجازفت و�ساألته فلم يجب وظل يتكتم االأمر عليَّ
ي�ستطيع  الذي  الوحيد  ال�سخ�ص  ولعله وجد فيَّ  اإليَّ بكل �سيء،  واأف�سى 
اأن ي�ستعين به في موقفه االأليم هذا. كاد ال�سك يقتل �ساحبي، ولم يكن 
يطلب اإال اأن يق�سي على ال�سك قبل اأن يق�سي عليه. وما كان يزيد من 
اأمر  في  فتت�ساوى  الفرو�ص،  يخلق  كان  الذي  الجبار  العقل  ذلك  حيرة 
�سارة بين البراءة واالإدانة، ولعل هذه ال�سكوك كانت وراء ق�سيدته »يوم 

الظنون«، التي يقول فيها:

اأن يظلم دون  ي�ساأ  اإذا لم  اإن�سان خا�سة  ال�سك على قلب  اأق�سى  ما 
اأي�سا اأن يقبل الخيانة وقد حامت حولها ال�سكوك. واإذا  نة، ولم ي�ساأ  َبيِّ

وحملت فيك ال�سيم مغـلول اليد
ما لن في �سعب الحوادث مقودي 
لــلــري فــي قــفــر الــحــيــاة الُمجهد
اأعهد لـم  مــا  فلقيت  طغت  حتى 
 وخذي اإليك م�سارعي من مرقدي
د ُم�سرَّ غير  الــمــوت  طعم  واأذوق 

تجلدي الظنون فقدت فيك  يوم 
الذي اأنا  الذليل  كالطفل  وبكيت 
اأعــددته الــذي  بالماء  وغ�س�ست 
كلــها الــ�ــســدائــد  اأهـــــــوال  لقـــيـــت 
اإلـــــيَّ غــيــر ذميمـة الــجــحــيــم  نــــاَر 
حيران اأنظر في ال�سماء وفي الثرى
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الحب  معاني هذا  تتبين  االأخير،  البيت  وخا�سة  االأبيات  ومن هذه 
وقدا�سته عند �ساحبه)8(. واإذا قراأنا الق�سة التي دبجتها براعة االأ�ستاذ 
العقاد نجده يختمها بقوله)9(: اإن كيوبيد �سيطان مريد، له لوؤم ال�سياطين 
ونزغاتهم ومكايدهم وكراهتهم اأن يتركوا النا�ص هادئين وادعين ، فمن 

و�سعنا في اعتبارنا اأنه لم يكن من ال�سهل على من ذاق حالوة الحب، 
وا�ستمتع بال�سعادة في ظالله الوارفة، فلك اأن تتخيَل حاَله حينما يكتوي 
بنار الغيرة  وال�سك في هذا الحب ؛ وِمن ثمَّ تتحول حالوته اإلى مرارة، 
لة  الُمَح�سِّ فال�سقاء هو  الفراق،  يطيق  وال هو  القرب  ُيْقبُل على  فال هو 
�ِسْعًرا  ر عن هذا  النهائية لمثل هذا الحب في حالته هذه، ولعله قد عبَّ

بقوله:

وهكذا لم ي�سل العقاد اإلى حال ي�ستريح اإليها ؛ اإذ اليقين اأمر بعيد 
اأن  ير بدا من  ال�سك مازال يخالجه ويق�ّص م�سجعه، فلم  واأن  المنال، 
ل األم فراقها كيفما كان. ف�سارحها باالأمر،  يقطع عالقته ب�سارة، ويتحمَّ
واأعاد لها �سورها ور�سائلها، وظّن اأنه بهذا �سي�ستريح ، واأنَّى له وقد جرح 

قلبه جرحا عميقا ال �سبيل اإلى التئامه.
وقد اأبت عليه نف�سه االأبية ، اأن يقبل �سارة كامراأة، ي�ستمتع بما تهبه 

له من ُمَتع الحياة ولهوها، وقال في هذا �سعرا راقيا:
ـــــاد  فــيــك الــلــهــو بــعــد التعبد واأرت
لقيتك جــم الــخــوف جــم الــتــردد
مـ�سهـد طــيــب  ول  جــثــمــان  بــلــذة 
تـــرد مــــــــهــاد الــ�ــســفــو غــيــر مـمهـد
ففي غير بيت كان بالأم�س مـ�سجدي

�ســـــــــك  يريــــب  اأبــــــاه
ول  اأطــــــــيــــق  قــــــــاله
ونــــــــــواه بــقـــــــربـــــــه  

تريدين اأن اأر�سى بك اليوم للهـوى
واألقاك ج�سمك م�ستباحا وطالما
مـليئة اأراك  ل  اإنـــــي  ــــدك!  رويـــــ
وعثرة ال�سلوع  فــي  �سمٌّ  جمالك 
اإذا لم يكن بد من  الكاأ�س والطلى

هــــــواك  كطفل  فيه
اأ�ســــــتقــــــر  عليـــــه ل  
�ســــــــقيــــا اأزال   ول  
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حين اإلى حين كان هّمام ي�سمعه يهج�ص له ويو�سو�ص في �سدره لي�سلبه 
ارتياحه اإلى فراق �سارة وقدرته على ت�نا�سيها، فاليفتاأ يعاوده اأبًدا بهذا 
وا�ستحقت  ِع�سرتها  اأي��ام  في  لك  وَفت  اأنها  الجائز  من  األي�ص  ال�سوؤال: 
اأنها  الجائز  من  األي�ص  عليها؟  وغيرتك  اإياها،  و�سيانتك  لها،  وف��اءك 

يئ�ست منك فزلت بعد الفراق؟! ...    
وبعد.. فاإن اكتواء العقاد بلهيب الحب، وابتالءه بنيران ال�سك فيه، 
اأمواجا  ليتبخر  وجدانه،  في  القابع  ال�سعري  مخزونه  �سهرت  التي  هي 
اأثيرية، يكثفها ببراعته المعهودة، فراِئَد �سعرية، وق�سائد حب غزلية، 

ال مثيل لها، تتغنى بها االأجيال، جيال بعد جيل!  
ومع هذا، فهو مع تاألمه من تجاربه الفا�سلة تلك، فاإنه لم ين�ص اأن 
األهمته بع�ص هذه االأ�سعار ؛ ولذا فاإنه   اأحبها و�سكَّ في خيانتها، قد  ما 

يهديها ما اأوحت به اإليه من �سعر، فيقول لها في اإهدائه:
اإيه يا من اأهدت ال�سعر وخانت �ساعَرْه

لك اأهديه لوحيك

 * * *
اإيه يا مـن لي�س يوحـيه ويم�سي ذاكره

لك اأهديه لرعيك

 * * *
هكذا اأبراأ في الحالين من َحْمِد خيانة
واأ�سون العهد ممن رام �سعرى ب�سيانة

واأداري حــْيرتي خـافيًة اأو ظـــاهرة
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قواعد الق�سة:
المجاالت  جميع  ف��ي  االإب���داع  ل���وازم  م��ن  �سرورية  الزم��ة  الحرية 
والميادين، ما في ذلك �سك، �سواء اأكان هذا االإبداع في مجاالت االآدب 
والفنون، اأم في ميادين العلوم االإن�سانية، اأم في حقول العلوم الطبيعية. 
هي  اإنما  الم�ستويات  هذه  كافة  على  االإبداعية  العملية  ُمخرجات  وكل 
بمثابة المردود الطبيعى لممار�سة هذه الحرية، اأو قل: اإنها هي جائزتها 
اأو  ال�سكل  يختار  اأن   - عام  ب�سكل   - الكاتب  اأو  ولالأديب  الكبرى)10(! 
ويكفل  ي�سهل مهمته،  الذي  النحو  اإبداعه على  فيه  الذي ي�سب  القالب 
قرائه  لجمهور  ال�سكل  هذا  في  ليقدمه  عنه  وير�سى  ير�سيه  اإبداعا  له 
الفنى  االإبداع  اأن   - المثابة  بهذه  اأعتقد -  فاأنا  ولهذا  ؛  اإبداعه  ومحبي 
التقليدية  واالأ�سكال  الجامدة،  القوالب  على  ثورة  من  يت�سمنه  قد  بما 
الموروثة ، والكلي�سيهات »الجاهزة« هو - في حد ذاته - نوع من التاأكيد 
على حرية المبدع، ومن ثمَّ التاأكيد على حرية االإن�سان ب�سكل عام؛ اإذ اإن 
المهمة االأ�سا�سية لالإبداع مرتبطة بتحرير االإن�سان من �سروط ال�سرورة 

لينعم باآفاق الحرية التي ال نهاية الأبعادها)11(. 
فريد  محمد  االأ�ستاذ  القا�ص  االأدي��ب  كتب  ما  يوم  ففي  ه��ذا،  ومع 
االأثر  اأ�سمى  ال  اأنا  فقال:  الق�سة  كتابة  ومعايير  �سوابط  عن  اأبوحديد 
على  ت�ستمل  اأن  االأول  اأربعة:  �سروط  له  اجتمعت  اإذا  اإال  ق�سة  االأدب��ى 
حوادث ُتق�ّص وُتْحَكى. الثاني اأن ت�ستمل على و�سف لالأ�سياء واالأحداث. 
الثالث اأن ت�ستمل على اأ�سخا�ص ي�سورهم الموؤلف ت�سويرا دقيقا وا�سحا. 
الرابع اأن ت�ستمل على حوار ي�سيع في الق�سة بين هوؤالء االأ�سخا�ص. فاإذا 
فقدت الق�سة �سرطا من هذه ال�سروط لم ت�ستحق اأن ُت�سّمى بهذا اال�سم.
نه�ص  اأن  اإال  الدكتور طه ح�سين  العربى  االأدب  فما كان من عميد 
في  كثيرا  يجادله  اأن  ي�ساأ  لم  اأنه  غير  حديد«،  »اأب��ي  االأ�ستاذ  على  للرد 
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هذه ال�سروط ، ُمكتفيا باأن يقرر اأنه »من اأن�سار الحرية في االأدب ؛ هذه 
الحرية التي ال توؤمن بالقواعد المو�سوعة والحدود المر�سومة، والقيود 

التي فر�سها اأر�سططالي�ص لالأدب في الع�سر القديم«)12(.  

راأي العقاد في منهج كتابة الق�سة:
ويوؤكد االأ�ستاذ العقاد المعنى الذي ذهب اإليه عميد االأدب العربي 
الق�سة في غير ق�سة واحدة مطولة هي ق�سة  اأعالج كتابة  فيقول: لم 
اأو االأماثيل الق�سار. وراأيي في  »�سارة«، وق�س�ص قالئل من الحكايات 
منهج الق�سة اأن اإبالغ موؤثراتها النف�سية اإلى وجدان القارئ هو كل ما 
يطلب من كاتبها بغير قيد مر�سوم، وال اتباع لمذهب مدر�سة خا�سة اأو 
منهج  على  تجرى  ال  »�سارة«  ق�سة  اأن  مرة  غير  قيل  وقد  معلوم.  فنان 
الذي  المتبع  المنهج  ما  ال��راأي  هذا  اأ�سحاب  يقل  ولم  المتبع،  الق�سة 
له  ُي�سَمُح  وال  كاتب  كل  على  يفر�سه  ال��ذي  الفني  القانون  وما  يعنونه، 
بالت�سرف فيه. وكل ما هنالك اأن الناقد يلقي بهذا الراأي وهو يعر�ص 
في  جميعا  اأوافقها  اأن  مني  ويريد  مختلفة،  ق�س�ص  اأ�ساليب  ذهنه  في 
اأ�سلوب ع�سرات من  اأخالف  اأن  اأنني البد  وين�سى  واحدة،  اأ�سلوب ق�سة 
الق�س�ص اإذا وافقت واحدا منها. بل ين�سى اأنه لم يكلف نف�سه التعرف 
على مو�سوع الق�سة في »�سارة« قبل مطالبة الكاتب بالمنهج الذي يمليه 
عليه.. وهي ق�سة العالقة في فترة محدودة من الزمن بين فتى وفتاة، 
ر البواعث الظاهرة والباطنة التي  فال منهج لها غير المنهج الذى ي�سوِّ
عملت في تعري�سها لل�سك واال�سطراب، ثم انتهت بها اإلى ختامها)13(.    
وهذا واحد من اأعالم الق�سة في اأدبنا العربى الحديث، قد ا�ستوعب 
روح الع�سر، واأدرك التغيرات التي واكبت التطور الجوهري  الذي حدث 
ال�سحفى  العمل  في  �سواء  المعا�سر،  عالمنا  في  كثيرة  م�ستويات  على 
اأو في فن الت�سوير وغيره، وترتب عليها تغير ملحوظ في مفهوم الفن 
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فن  تطور  في  حدثت  التي  التغييرات  اأهم  لعل  فيقول)14(:  الق�س�سي 
الق�سة يمكن تلخي�سها في اأنها لم تعد نقال عن خبر اأو تاريخ ُيحذُف 
منه اأو ُي�ساُف اإليه لجذب انتباه ال�سامع، بل اأخذت الق�سة تبتعد �سيئا 
ف�سيئا عن اأن تخ�سع للتعريف االأفالطوني باأن »الفن تقليد للتقليد« ؛ اإذ 
اأو التاريخ  اأ�سبح لها وجودها الم�ستقل، وتركت مهمة النقل عن الخبر 
لل�سحافة. فال�سحافة تنقل ما وقع من حوادث اأو تروى اأخبار ال�سيا�سة 
الإث��ارة  �سيئا  وت�سيف  تحذف  اأن  بعد  قرائها  اإل��ى  التاريخ  ت�سنع  التي 
قرائها، وجذب انتباههم. وذلك �سبيه تماما بما حدث في تطور الفنون 
الت�سكيلية ؛ حيث كانت دقة الفنان الت�سكيلي - فيما قبل - تقا�ص بمدى 
تقليده لما في العالم الخارجي ؛ وبالتالي لمدى احتفاظه بنف�ص الن�سب 
اأن  لها  فاأمكن  الكاميرا  اخُتِرَعت  ثم  الخارجي...  العالم  في  الموجودة 
ثم  ومن  وا�سحة..  ودقة  فائقة،  ب�سرعة  الفن  النوع من  تحل محل هذا 
كان على الفنان الت�سكيلي والق�سا�ص اأن يبحثا عن مجال جديد يجرب 

كل منهما فيه ري�سته وقلمه. 
ثم يقول: وقد ت�س�ادف اأنه في هذا الوقت قد بداأ يظهر االه�تمام 
الع�سر  ظهور  �سببها  التي  االجتماعية  التناق�سات  مع  النف�ص،  بعلم 
ال�سناعي. فاأخذ كل من الفن الت�سكيلى وفن الق�سة يبتعدان عن تقليد 
يبحث  منهما  كل  وبداأ  ولل�سحافة،  الت�سوير  الآالت  تاركْين ذلك  الواقع 
عن مجال جديد ال تناف�سه فيه االآلة الت�سجيلية، �سواء كانت ممثلة في 
الكاميرا اأو في ال�سحافة. وكان هذا المجال هو العاَلم الداخلي لالإن�سان، 
وكانت هذه اأول خطوة البتعاد هذين الفنين عن عالم الواقع، حتى انتهى 
كل منهما اإلى �سيء من التجريد، بل اأ�سبح الفن الت�سكيلي في الن�سف 
واالألوان،  والخطوط  الم�ساحات  بين  الع�سرين عالقة  القرن  الثاني من 
ُمقَتِربا بذلك من فن المو�سيقا الذي يقوم على اأ�سا�ص عالقات ريا�سية 
بين مختلف االأ�سوات. بينما ظهرت محاوالت في الرواية والق�سة تحت 
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ا�سم »الالرواية« اأو »الالق�سة«، وهي الق�سة التي تلغي الحدث تقريبا، 
اأو ال تعتمد عليه اأ�سا�سا، كما ظهرت من قبل الق�سة النف�سية ، وما ُيعَرُف 
اأن تظهر  واأ�ساليب ما كان يمكن  الداخلي، وهى كلها قوالب  بالمنولوج 

لوال الكلمة المقروءة)15(.
وربما يمكننا اأن ندرج »رواية �سارة« تحت هذا النوع الجديد الذي 
اأ�سار اإليه الناقد والمبدع الكبير االأ�ستاذ ال�ساروني، فالحدث الذي كان 
اأ�سا�سيا وجوهريا في الق�سة ال�سفاهية توارى بتطور الق�سة المكتوبة، 
حتى اإن كثيرا مما يكتب من ق�س�ص ال ت�ستطيع اأن تلخ�سه ل�سامع في 
مما  بكثير  اأكثر  المكتوبة  بكلماته  مرتبط  فهو  قالئل،  كلمات  من  اأكثر 
يتبقى منه من كلماٍت ُتْرَوى. وهذا بال�سبط ما ن�ست�سعره بعد قراءة ق�سة 
»�سارة« ؛ اأي اأن هذا هو فن ال�سرد الذي ي�سعب تلخي�سه، اإنما هو قيمة 
فنية في حد ذاته، ال يعرف كنهها وي�سبر غورها اإال من عاي�سها قراءة 
واعية، م�ساركا في هذه القراءة الواعية المتاأملة كاتبها، وهي ما تعرف 
اأوقات  ال�سلبى الإزجاء  التلقي  ولي�ص مجرد  الفاعلة،  االإيجابية  بالقراءة 

الفراغ!
ومع هذا فقد تجد من يدرج »�سارة« العقاد تحت اأي فن اآخر، اأو لون 
اأن تكون ق�سة بالمعنى المتعارف عليه  اإال  األوان االأدب والفن  اآخر من 
للق�سة! فقد يزعم بع�سهم اأنها مجرد »مذكرات �سخ�سية« حول مرحلة 
معينة من مراحل حياته، اأو لون من األوان ال�سيرة الذاتية، ي�ستكمل بها 
ما كتبه حول �سيرته في كتابيه: »اأنا« و»حياة قلم«، رغم اأنهما قد جاءا 

في الن�سر بعدها.
ا راأُينا ال�سخ�سّي: فاإن هذا العمل االأدبي يندرج تحت فن الق�سة،  اأمَّ
العربي،  االأدب  في  اأخ��رى  ق�سة  اأي  تحاكي  ال  التي  المتميزة  والق�سة 
بن�سيجها االأدبي الرفيع، وما ا�ستملت عليه من و�سف وت�سوير لعاطفة 
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الحب ب�سيء من العمق والتحليل ال�سائق للقارئ، دون اإخالل بالنواحى 
والغو�ص  لل�سخ�سيات  النف�سية  الق�س�سى، مع تحليالتها  لل�سرد  الفنية 
الق�سة  �سخ�سيات  على  ال�سوء  تكثيف  في  �ساعد  مما  اأعماقها؛  في 

المحدودة والمثيرة. 
تارة،  االإ�سهاب  من  ب�سيء  التف�سيالت  بع�ص  في  تعريجاتها  اأم��ا 
فنية  وتقنية  وا�سحة،  بحرفية  فكان  اأخ��رى  تارة  االإيجاز  من  ب�سىء  اأو 
اإال في الق�س�ص العالمي، ومع هذا ففيها كل عنا�سر الق�سة  النعرفها 
ومالمحها الفنية، واإن تكن قد ا�ستمدت كثيرا من وقائعها واأحداثها من 
واقع حياة الكاتب نف�سه، وربما اأعطاها هذا ميزة اأخرى، قد تفتقر اإليها 
الق�سة التي لي�ص لها عالقة ب�سيرة اأو م�سيرة حياة كاتبها.                        

ق�سة »�سارة«:
اأما الق�سة الطويلة الوحيدة التي األفها فهي ق�سة حبه ال�سهيرة مع 

بطلتها، والتي �سماها »�سارة« وجعلها عنوانا لهذه الق�سة.   
اأعماق  في  اأي�سا  غا�ص  كما  �سارة،  اأعماق  في  العقاد  غا�ص  وقد 
همام )بطل الق�سة(، اإلى الحد الذي جعل من اأعماق نف�سيهما م�سرحا 
العربي،  االأدب  في  نظير  لها  لي�ص  التي  النف�سية،  الق�سة  الأحداث هذه 
يتجاهلون حرية  الذين  والتقليديين  المدر�سين  من   - بع�سهم  اإن  حتى 
باأنها  االأديب، ويجهلون رحابة االأدب - قد يتجا�سر ويغالي في االدعاء 

لي�ست ق�سة!  
اأمرين:  خاللها  من  ق�سد  �سريعة«  »بلقطة  ق�سته  العقاد  بداأ  وقد 
نف�سية  باإعطاء �سور  ت�سمح  واقعية  �سارة بطريقة  تقديم بطلته  اأولهما: 
اأب��واب  اللقطة  بهذه  فتح  ثانيا:  المبا�سر.  الو�سف  من  اأغنى  هي  لها، 
المعروفة  ال�سينما  تقنية  ذلك  بعد  لي�ستخدم  م�ساريعها،  على  الق�سة 
في�ستجمع  القهقَرى  ليعود  ؛   flash-back الوراء«  اإلى  االأ�سواء  »بتوجيه 



العقاد: عبقريته ناثراً وقاصاً

20
15

ل 
يـ

بر
- إ

هـ 
14

36
ب 

جـ
، ر

 4
0 

دد
لع

ا

206

جـــــذور

نا  ُمبيِّ الخيوط، ويلقى مزيدا من ال�سوء على بطلي الرواية االأ�سا�سيين 
االأبعاد النف�سية واالجتماعية واالإن�سانية لهذه العالقة الخالدة بين الرجل 

والمراأة.. تلك التي ي�سترك فيها الكثيرون، وحولها اأي�سا يختلفون.
محدودية  الق�سة:  ه��ذه  ف��ي  العقاد  اتبعها  التي  التقنيات  وم��ن 
الق�سة  ببطلى  لالهتمام  اأكبر  فر�سًة  هذا  يعطيه  حتى  ال�سخ�سيات؛ 
�سارة وهمام والتركيز عليهما. ومنها اأي�سا: التمرد على الت�سل�سل الزمني 
الموؤتلفة  العنا�سر  واختيار  انتقاء  فر�سة  هذا  ليعطيه  عليه؛  المتعارف 
والمت�سقة لتخدم وتف�سر ال�سراع الداخلي في نف�ص كل من �سارة وهمام. 
الزمني  العن�سر  مع  عليه  المتعارف  االآخر  الُبعد  على  اأي�سا  تمرد  كما 
اإلى تحديده تحديدا  في الق�ص القديم، وهو البعد المكاني، ولم يعمد 
اأو  »الالتحديد«  هذا  من  كبير  بقدر  اال�ستفادة  له  اأت��اح  مما  له  مقيدا 
هذه الحرية، بل وتوظيفها في تكثيف االهتمام ب�سكل اأ�سا�سي في اإبراز 

الدواعي النف�سية ، التي اأدت اإلى �سلوك بطلي الق�سة، كٌل تجاه االآخر.

�سخو�س الق�سة:
تتلخ�ص �سخو�ص الق�سة فى كل من �سارة التي �سميت الق�سة با�سمها 
 - ال�سخ�سيات  بقية  اأما  الق�سة،  لهذه  الثاني  المحور  و�سخ�سية همام 
وهي قليلة جدا - فهي مجرد �سخ�سيات ياأتي ذكرها ب�سكل عابر، اأو هي 
�سخ�سيات ُم�ساِعدة، تخدم االأحداث، وقد ياأتي ذكرها الإبراز ال�سخ�سية 
اأهمية  مع   - المثال  �سبيل  على   - فهند  �سارة،  �سخ�سية  وهي  الرئي�سة 
ذكرها في ثنايا الق�سة باعتبارها حبيبة من نوع اآخر للعقاد - اأق�سد 
لهمام ح�سب الق�سة - فاإنها قد اأبرزت بع�ص المعالم ال�سخ�سية ل�سارة 
من مجرد المقابلة والمقارنة بينهما، وانظر مثال اإلى قول العقاد عنها: 
بيت مريانا:  ب�سارة في  التقى  اأخرى حين  امراأة  »وقد كان همام يحب 
التليفون كما ينتظر  اأو حديث  الر�سالة  الذي جعله ينتظر  يحبها الحب 
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وكثيرا  يتحدثان.  اأو  يترا�سالن  ما  كثيرا  وكانا  اللقاء.  موعد  العا�سق 
للقيل  واجتنابا  للتقية،  اإيثارا  الطويل  ال�سمت  ويلتزمان  مايتباعدان 
والقال، وتهدئة من جماح العاطفة اإذا خافا عليها االنقطاع، ولكنهما في 
جميع ذلك كانا اأ�سبه بال�سجرتين منهما باالإن�سانْين. يتالقيان وكالهما 
اأو بنفحات الن�سيم العابر  على جذوره، ويتالم�سان باأهداب االأغ�سان، 

من هذه االأوراق اإلى تلك االأوراق. 
كانا يتناوالن من الحب كل ما يتناوله العا�سقان على م�سرح التمثيل 
وال يزيدان. وكان يغازلها فتومئ اإليه باأ�سبعها كالمنذرة المتوعدة، فاإذا 
نظر اإلى عينيها لم يدر اأت�ستزيده اأم تنهاه. ولكنه يدري اأن الزيادة ترتفع 

بالنغمة اإلى مقام الن�سوز«)16(.

هند.. و�سارة: 
واإذا كنا قد عرفنا �سارة .. من تكون؟ فلك اأن تعرف اأنه اختار ا�سم 
هند ليحل محل اال�سم الحقيقي المراأة اأخرى، وهو على وزن هند اإذا ما 
ح�سبنا الت�سعيف في ا�سم »مّي« وهي: مارى نقوال زيادة، االأديبة اللبنانية 
ال�سهيرة، التي وفدت مع اأبويها اإلى م�سر ليعي�سوا فيها. وكان لها �سالون 
الفكر  واأع��الم  وال�سحافة  القلم  اأرب��اب  اأع��الم م�سر من  يرتاده  اأدب��ي 
بها  فاأعجب  العقاد،  عبا�ص   - الحال  بطبيعة   - ومنهم  والفن،  واالأدب 
الرجل وبادلته - كما يلمح تارة وي�سرح تارة اأخرى - اإعجابا باإعجاب، 
في  العقاد  اأورده��ا  الق�سة..  �سخ�سيات  اإحدى  وهي  بر�سائل.  ور�سائل 
»فب�سدها  �سارة،  �سخ�سية  على  ال�سوء  من  مزيدا  ليلقي  ربما  الق�سة 

تعرف االأ�سياء« - كما يقولون.
وانظر اإلى المقارنة التي عقدها العقاد بين هند و�سارة في الق�سة 
االأنوثة  من  مثالين  على  وهند  �سارة  كانت  ولقد  يقول:  حيث  اأي�سا، 
متناق�سين: كلتاهما اأنثى حقا ال تخرج عن نطاق جن�سها، غير اأنهما من 
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التباين والتنافر بحيث ال تتمنى اإحداهما اأن تحل محل الثانية، وتو�سك 
اأن تزدريها.. بل لعلهما من التباين والتنافر بحيث تتمنى كلتاهما قب�سا 
اأنها تنكر االعتراف بذلك بينها وبين نف�سها،  من طبيعة االأخرى، لوال 
فت�سمح للتمني اأن ي�ستحيل اإلى نفور. فاإذا كانت �سارة قد خلقت وثنية في 
�ساحة الطبيعة فهند قد خلقت راهبة في دير ، من غير حاجة اإلى دير!«.
الأبعاد  الكا�سف  التحليلّي  باأ�سلوبه  لهما  و�سفه  العقاد  يوا�سل  ثم 
�سخ�سية كل واحدة منهما، فيقول: تلك م�سغولة باأن تحطم من القيود 
اأكثر ما ا�ستطاعت، وهذه م�سغولة باأن ت�سوغ حولها اأكثر ما ا�ستطاعت 
الجوهر!  بفرائد  ُعها  وُتَر�سِّ الذهب،  من  بطالء  تو�سيها  ثم  قيود،  من 
الحزن الرفيع واالألم العزيز �سفاعة عند هند مقبولة، اإذا لم تكن هي 
وحدها ال�سفاعة المقبولة. اأما عند �سارة فال�سفاعة االأولى بل ال�سفاعة 
�سم  يومها  وهذه  االآالم،  جمعة  يومها  تلك  وال�سرور!  النعيم  هي  العليا 
الن�سيم!.. تلك مولعة بمداراة نقائ�سها لتبدو كما تتمنى اأن تكون، وهذه 
وتعر�سها  والم�سبة،  الخجل  و�سر  لتم�سح عنها  نقائ�سها  بك�سف  مولعة 

في معر�ص الزينة والمباهاة)17(!     

ولكن.. لماذا ال�سك.. عقدة هذه الق�سة وذروة اأحداثها؟
لديكارت - في  فل�سفية  اليقين.. وهناك نظرية  اإلى  يف�سي  ال�سك 
 - منه  اأ�سبق  كان  الجاحظ  اأن  َبْيَد  ؛  وجوده  اأثبت من خاللها   - ال�سّك 
اإلى  كما يقول موؤرخو االأدب ونقاده - فى انتهاج ال�سك �سبيال للو�سول 
اليقين. وفي محيط حياتنا الواقعية والفنية يتردد كثيرا اأن »ال�سك ُيْحيى 
الغرام«، فهو اإذن يزيده قوة وحيوية، ال ي�سعفه اأو يميته! ولكن في حاالت 
كثيرة فبدال من اأن يكون ال�سك وقودا للحب وزادا، فقد يكون الماء الذي 

يطفئ �سعلته ويخمد لهيبه، مثلما هو الحال في »ق�سة �سارة«. 
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وحينما كتبت الدكتورة �سهير القلماوي - رحمها اهلل - عن العقاد، 
1966، جعلت  اأبريل �سنة  الذى �سدر عنه فى  الخا�ص  الهالل  في عدد 
عنوانه »�سارة اأو عبقرية ال�سك«، وهو وال رْيَب عنوان داّل موفق، حينما 
الجامح،  و�سكه  القوية،  حبه  عاطفة  حول  مقالها  في  اهتمامها  اأدارت 

الذي �سجله ب�سيء من االإ�سهاب في ق�سته تلك! 
خا�ص..  نوع  من  �سك  العقاد،  �سك  باالأحرى  اأو  همام،  �سك  ولكن 
ال يماثله �سك اآخر، خا�سة حينما »ي�سع بي�سه كله في �سلة واحدة«؛ اأي 
ي�سير في  لها مكانة جعلته وهو  وبلغ حبه  �سارة منه،  تمكن حب  حينما 
الطرقات ينظر اإلى الن�ساء ويو�سك اأن يت�ساءل.. ما بال هوؤالء؟ ولماذا 

خلقن؟ ومن ذا الذي ينظر اإليهن؟ 
تقول الدكتورة �سهير في هذا ال�سدد: يلتقي العقاد ب�سارة واإذا به 
في لقائه معها ي�ستخرج مكنونات هذا الخلق الذي فر�سه اال�ستبداد على 
�سباب جيله، خلق ال�سك، و�سوء الظن، وال�سياع، واإذا هذه التجربة الفذه 
اأولى عبقرياته  في حياة العقاد تكون �سببا الأن يخرج لنا عبقرية لعلها 
اإن�ساء، وهي حتما اأولى العبقريات معاناة: اإنها تجربة ال�سك التي يترجم 
لها كما يترجم للعبقريات بنف�ص االأ�سلوب الذي يجرد العظمة تجريدا 
الحوا�سي  اأو  الهنات  وفوق  المحلية  االأل��وان  اأو  التفا�سيل  فوق  فيجعلها 

االإن�سانية لت�سبح عبقرية م�سفاة)18(.   
ال�سوؤال  نف�سه يجيبنا عن هذا  �سارة فهو  لماذا �سك همام في  اأما 
فيقول: اثنان ال ي�سكان في المراأة التى يحبانها: �ساب في مقتبل اأيامه، 
مخدوع في اأحالمه، موؤمن بقدا�سة الحبيبة على منوال ع�سور الفرو�سية، 
في  نف�سه  ُيكبر  وهو  تخون،  اأن  وُي�كبرها  الطهر،  �سماء  اإلى  بها  يرتفع 
له  وتخل�ص  الحب،  تمح�سه  اأنها  منها  وي�سمع  ُيخان!  اأن  االأم��ر  حقيقة 
ويجوز  والكذب،  ال�سدق  يحتمل  ي�سمع كالما  اأن  بخلده  الوالء فاليدور 
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فال  كله  العمر  بقية  ال�سفاء  دوام  على  ويتعاهدان  والتزويق.  الغلو  فيه 
ُيخيَّل اإليه اأنهما اإنما يتعاهدان على م�ستحيل ؛ الأنه يتمنى ، وال يفرق بين 

ما �سيكون وبين ما يتمنى اأن يكون.
اأما االآخر فهو رجل مطمو�ص الب�سيرة، مملوء الخيا�سيم باالدعاء 
والغرور.. يوؤتى اإليه اأنه ح�سب المراأة من اأمنية ومطمع، فال من�سرف 
له عنها، وال معدى لها اإلى غيره. واإال فماذا ع�ساها اأن تبغي عند غيره؟ 
اإنه ر�سى الن�ساء من جمال واعتدال ووفرة ومال. فاإذا قنعت به فما هي 

بمظلومة ، واإن لم تقنع به اإنها اإذن لظالمة! 
ح�سن! ولكن اأال يحدث في الدنيا اأن تكون المراأة ظالمة؟

االأ�سياء حتى  �سيء من  ي�سره  اأال  وكفى   !! ي�سره  الأن ذلك ال   !! كال 
اليكون وال يجوز اأن يكون!

ب العقاد على هذا بقوله: ولم يكن همام بهذا وال بذاك.  ثم يعقِّ
لم يكن �سابا فى مقتبل العمر ؛ الأنه جاوز الثالثين واأو�سك اأن ي�سعد 
اإلى االأربعين. ولم يكن مخدوعا بهذا ال�سرب من الغرور ؛ الأنه موكول 
اإلى �سروب اأخرى من غرور النفو�ص، مطبوع على اأن ال يعلق قيمته في 

معار�ص الفخر والمباهاة على راأي اإن�سان من الن�ساء، اأو من الرجال!
وكان قد خبر من اأحوال المراأة والرجل ما اأقنعه اأن الخيانة بينهما 
اأو  كبر  رجل  من  فما  يتوهمان.  بحيث  واالمتناع  ال�سعوبة  من  لي�ست 
�سغر اإال والمراأة واجدة بديال منه يغنيها عنه في جميع نواحيه اأو بع�ص 
نواحيه: فاإن كان محبوبا ففي الرجال من هو اأحب ، واإن كان مهيبا ففى 
الرجال من هو اأهيب، واإن كان جميال اأو �سرّيا اأو قوّيا ففي الرجال من 
هو خير،  بالذي  اأدن��ى  هو  الذي  ت�ستبدل  ولقد  واأق��وى.  واأ�سر  اأجمل  هو 
فلي�ص من ال�سروري اأن تفا�سل المراأة بين الح�سن واالأح�سن وال�سالح 
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مختارة  تكون  اأن   - فا�سلت  هى  اإن   - ال�سروري  من  ولي�ص   ، واالأ�سلح 
ثم  تكون مخدوعة م�سوقة  تاأخذ. فقد  وفيما  تدُع  فيما  العينين  مفتوحة 
�سهوة طريق، كما  الرجل  الرجل على  توؤثر  ، وقد  الخديعة  اإلى  ت�ستنيم 
يذهب االإن�سان اإلى غدائه فيلقاه مطعم ُيفِعُم اأنفه ببع�ص روائحه فيميل 

اإليه، وقد يعافه في غير تلك ال�ساعة.
ثم يقول العقاد وكاأنه ًيِعدُّ بحثا علميا عن نف�سية المراأة ، ويغرق في 
تحليل �سخ�سيتها وميولها و�سلوكها، حتى اإنه قد يلجاأ اإلى علوم النف�ص 
واالإن�سان  الحيوان  بين  يقارن  ثم  راأيه،  ليدعم  التطور  ونظرية  والوراثة 
فيقول:  فيها،  اأ�سيل  طبع  وكاأنها  المراأة  عند  الخيانة  ظاهرة  ليف�سر 
وكان همام يعتقد اأن الغ�ص عند المراأة كالعْظمة عند ف�سائل الكالب، 
من  جوفه  �سبع  واإن  اإليها  يعود  حيث  ويّدخرها  المدلل  الكلب  يع�سها 
اللبن واللحم واالأغذية الم�ستهاة ؛ الأن األوفا من ال�سنين قد ربت اأ�سنانه 
وفكيه على ق�سم العظام وَعْرِقها، فهو يطلبها ليجهد اأ�سنانه وفكيه في 
الق�سم والَعْرق، ولو لم تكن به حاجة اإلى اأكلها. واألوف من ال�سنين قد 
بمواطن  وتلعب  وترائي  وت��راوغ  وتحتال  تخاف  وهي  المراأة  على  غبرت 
ال�سعف في الرجل، حتى اأ�سبح بع�ص الن�ساء ممن قويت فيهن عنا�سر 
الِتذاذا به،  الوراثة، وبرزت في طباعهن عقابيل الرجعة ين�سدن الغ�ص 
و�سحذا لالأ�سنان القديمة التي نبتت عليه.. وي�سرهن اأن ي�سنعن ال�سيء 
اإخفائه؛ الأن المراأة من  اإلى �سنعه وال  ويخفينه ولو لم تكن بهن حاجة 
واللبن  اللحم  وت�ستهي  �سنة،  األف  ع�سرين  بجوع  العظمة  ت�ستهي  هوؤالء 

بجوع �ساعات)19(. 
ولقد عرف همام  فيقول:  نف�سها،  �سارة  اإلى تجربته مع  ثم يذهب 
�سارة ، فلماذا ال يعرفها غيره؟ ولْم ي�سعب عليه اأن ينال عطفها، فلماذا 

ي�سعب على غيره اأن يناله)20(؟
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�سراع  منه  اأكثر  داخلي  نف�سي  �سراع  الق�سة  في  هنا  فال�سراع 
خارجي، اأو هو ال�سراع الداخلي الذي يتمخ�ص عنه ال�سراع الخارجي 
ال�سلوكى، ممثٌل في �سلوك همام نحو �سارة اأو العك�ص؛ ومن ثم ال يهمنا 
وجود  اأي�سا  يهم  وال  بل  المكان؛  وعن�سر  ال��زم��ان  عن�سر  هنا  كثيرا 
اأ�سخا�ص كثيرين لتحريك االأحداث واإدارتها. بل اإن الحوار اأي�سا قليل، 
يتم فقط بالقدر الالزم عند الحاجة، وفي مواقف محدودة. اإنما الحوار 

مع النف�ص فهو ال�سائد هنا، اأو ُقْل: اإنه البطل في هذه الق�سة.    
الغ�ص والخيانة،  ي�ستبعد  اإنه لم يكن  الف�سل:  القول  اإلى  ينتهى  ثم 
ولي�ص بين ال�سيء الذى ال ُي�ْسَتْبَعُد وال�سيء الذى ُيَتَوقع اإال خطوة وعالمة 

مح�سو�سة. 
ا�ستخدم العقاد تقنية كثيرا ما ن�سادفها في الق�س�ص والروايات 
خاللها  من  ي�ستثمر  التي  المناق�سات،  في  اال�ستر�سال  وهي  االأجنبية، 
الوا�سع،  واالط��الع  القراءة  طريق  عن  لها  ح�سَّ التي  معلوماته  الكاتب 
بغ�ص النظر عن انتمائها اإلى اأي حقل معرفي كان - وذلك طبقا لطبيعة 
كله  ذلك  ويوظف   - بال�سخ�سيات  تحيط  التي  والمالب�سات  االأح��داث 
قانونية،  وتفا�سيل  معلومات  ي�ستعر�ص  فقد  االأدب��ي.  العمل  خدمة  في 
وقد  القانون.  في  باحث  وكاأنه  وجوهه  على  االأمر  تقليب  في  يذهُب  ثم 
يكون الحدُث ُمتعلقا باأمور طبية، فيتجه لمناق�ستها وكاأنه طبيب حاذق 
للتخ�س�ص  ونظرا  وهكذا.  اأمور..  ويذكره من  يناق�سه  فيما  متخ�س�ص 
الحيوية«،  »الكيمياء  حقل  في  اأ�سيموف  اإ�سحق  الكبير  للروائي  االأ�سلي 
في  العلمي  المجال  بهذا  مرتبطة  م�سائل  مناق�سة  في  ُي�ْسهُب  كان  فقد 
رواياته وق�س�سه، وقد يبني عقدة الراوية اأو ذروة اأحداِثها على م�ساألة 
علمية، ثم ي�سرُع فى حلها عن طريق مناق�سة هذه الم�ساألة العلمية ب�سيء 

من التوؤدة والتف�سيل، وكاأنه في قاعة در�ص اأو في مختبر علمي.



محمد فتحي فرج
20

15
ل 

يـ
بر

- إ
هـ 

14
36

ب 
جـ

، ر
 4

0 
دد

لع
ا

213

جـــــذور

ولما كان مح�سول االأ�ستاذ العقاد من العلوم - ب�سكل عام - وعلم 
تما�ّص  الذي  الوقت  في  الكثير،  ال�سيء  يمثل   - خا�ص  ب�سكل   - النف�ص 
الحقل  ه��ذا   - ال��رواي��ة  ب��اأح��داث  المرتبطة   - والخيانة  ال�سك  م�سائل 
االإن�سانية - ب�سكل مبا�سر - فال مفر من مناق�ستها وتحليل  العلوم  من 
ا�ستر�سل  وقد  العلم،  بهذا  المرتبطة  المعلومات  على  اعتمادا  اأحداثها 
العقاد في هذا الجانب، وال نن�سى اأن له كتابا - من اأوائل ما ُن�ِسر له من 
كتب - حول المراأة بعنوان: »االإن�سان الثاني اأو المراأة« الذي اأ�سدره �سنة 
)1912م( كما اأن له في اأخريات حياته كتابا اآخر بعنوان: »المراأة فى 
القراآن الكريم«، الذي اأ�سدره �سنة )1960م( وقامت ب�سببه بينه وبين 
حامية  فكرية  معركة  ال�ساطئ(،  )بنت  عبدالرحمن  عائ�سة  الدكتورة 
فعال  كان  واإن  ال�سورة  بهذه  الكتاب  اأن  الدكتورة  فيه  زعمت  الوطي�ص، 
عن المراأة فاإنه عن »المراأة في ذهن االأ�ستاذ العقاد« ولي�ص: »المراأة في 
القراآن الكريم« كما ي�سير عنوان الكتاب، وقد كان في هذا الراأي النقدي 
- على ق�سره وو�سوحه - ما فيه من الق�سوة والمغاالة التي قابلها العقاد 
اأكبر في الرد ؛ مما جعل الدكتورة تعلن ان�سحابها  اأ�سد ومغاالة  بق�سوة 
من هذه المعركة، التي ال يعلم اإال اهلل وحده كيف كانت تنتهي اإذا ا�ستمر 

ال�سجال بينهما حول هذه الق�سية؟!

لي�س بعد ال�سك ذنب!
بعد اأن تمكن ال�سك من همام كان قرار القطيعة.. فل�سان حاله يقول 
لي�ص بعد ال�سك ذنب.. اإال اأنه لم يكن قرارا �سهال.. .. ال�سيما واأنه لم 
اأدلة دامغة بخيانتها له ؛ ولذا فقد كان يقلب االأمر على  ي�سل بعد اإلى 
ُم رجال  وجوهه من وقت اإلى اآخر، ويعيد النظر المرة بعد االأخرى، وُيقدِّ
ويوؤخُر الثانية.. اإلى اأن انتهى اإلى قرار ال رجعة فيه وهو القطيعة.. حتى 
ي�ستريح من عذاب التاأرجح بين االإقدام واالإحجام.. ومع هذا فلم ُتِرْحه 
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القطيعة، ولك اأن ت�ست�سف هذا من قوله: فلي�ص �سبيلك اأن تعلم اأنه اآثر 
القطيعة وحمد مغبتها وا�ستمراأ مذاقها، واإنما �سبيلك اأن تعلم اأنه ال قرار 
له على ما كان فيه، واأنه مدفوع اإلى الهرب منه كما يندفع الهارب من 

النمر اإلى التم�ساح)21(!
 Leon Edel وبعد.. هل نقول كما يقول الناقد االأمريكي ليون اإيدل
حول دوافع العقاد من كتابة هذه الرواية اليتيمة حول حبه الفا�سل ل�سارة 
كمتنف�ص   - لديه  اأثيرة  تعبير  ك��اأداة  لل�سعر  تف�سيله  من  الرغم  على   -
وو�سيلة للتطهير واإعادة التوازن، ال�سيما واأن في هذا اللون من التعبير 
االأدبي فر�سة هائلة لل�سرد والحكي والمقارنة والتحليل بالنظر اإلى فن 
اأ�سهر  الق�سيد الذي يبتعد كثيرا عن هذه المقا�سد، حيث يقول: »لقد 
علم نف�ص االأنا Ego كيفية ا�ستخدام المبدعين اإبداعهم لمجابهة وتبديد 
حاالت عدم التوازن في كيانهم الداخلي.. فالفن ي�ستطيع غالبا اأن يخدم 
تبيَّن  التي  كاالأحالم  للنف�ص،  الواعية  معالجة  اإلى  يقود  اإبداعي  كحافز 
اأنها تلعب دورا في تبديد النزاعات الداخلية وحاالت القلق. وبهذا يكون 
ولكنه  الع�ساب،  نتاج   - الجوهر  حيث  من  فرويد  افتر�ص  كما   - الفن 
يمكن اأن يكون اأي�سا تعبيرا عن اإرادة الفنان باتجاه ال�سحة«)22(، كما 
نعتقد في حالة العقاد، حينما اأ�سر على كتابة »�سارة«، على الرغم مما 
اأن  العظيم  اأفالطون  عن  يوؤثر  األم  واإي��الم!  اآالم  من  بطلُتها  له  �سببته 

الكتابة، اأو التعبير االإبداعي ب�سكل عام، نوع من التطهير؟
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الت�شكيل الفني واأبعاده اجلمالية

يف رائية التهامي »يا كوكباً َما كاَن اأق�شَر عمِرِه«

حممود علي عبداملعطي)*(

مقدمـــــة:
المرِء  واختياُر   - التِّهاِمي)*(  ق�صيدَة  يختاَر  اأْن  الباحُث  راأَى  لقْد 
اأق�صَر  كاَن  َما  كوكبًا  »َيا  ابِنِه  رثاِء  ِفي  القدماُء-  يقوُل  كَما  عقِلِه  وافُر 
ِفي  ثاِء  الرِّ ق�صائِد  اأ�صهِر  مْن  ُتَعدُّ  َها  لأنَّ را�صِة؛  الدِّ هِذِه  لإجراِء  عمِرِه«؛ 
عِر العرِبي ِّكلِِّه قديِمِه وحديِثِه، ولَذا كاَنْت �صبَب ذيوِع �صيِت التِّهاِمي،  ال�صِّ
ئي�َس ل�صهرِتِه، وِهي تقُف جنبًا اإَلى جنٍب مَع مراِثي العرِب  بِل المدخَل الرَّ
بعَة  ال�صَّ اأبناَءُه  فيَها  يرِثي  الَِّتي  الهذِلي  ذوؤي��ٍب  اأِبي  ِة  كمرثيَّ الم�صهورِة؛ 
ٍد،  الأو�صِط محمَّ لبِنِه  وِمي  الرُّ ابِن  ِة  ومرثيَّ واحٍد،  عاٍم  ِفي  ماُتوا  الَّذيَن 
ي ل�صديِقِه الفقيِه الحنِفّي)1(، ف�صاًل عْن كثيٍر  ِة اأِبي العالِء المعرِّ ومرثيَّ
َنْت ثناًء عطرًا  اِد ِفي القديِم والحديِث، والَِّتي ت�صمَّ مْن اآراِء الأدباِء والنُّقَّ
عَلى الق�صيدِة)2(. وقْد ورَدْت ِفي كثيٍر مْن كتِب المختاراِت ِفي الع�صِر 
كتور  الحديِث؛ كمختاراِت البارودي)3(، والمنتخِب مْن اأ�صعاِر العرِب للدُّ
طه ح�صين واآخرين)4(. كَما قاَم بع�ُس الأدباِء ِفي مطلِع الع�صِر الحديِث 

)*( أستاد األدب العربي كلية اآلداب - جامعة أسيوط - كلية اللغة العربية - جامعة أم القرى.
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ُة عَلى  ريفيَّ ب�صرِحَها؛ ف�صرَحَها محمود �صريف ِفي كتاِبِه: »التَّعليقاُت ال�صَّ
ِة«)5(. مجموعٍة مَن الق�صائِد الحكميَّ

كاَن  الأمَل  فاإنَّ  الق�صيدِة؛  هِذِه  عَلى  اأي�صًا،  اختياِري  وقَع  وعنَدَما 
عْن  اعِر،  ال�صَّ ذل��َك  عْن  ُكتَب  َما  اإَل��ى  جديٍد  �صيٍء  اإ�صافِة  ِفي  يحدوِني 
ِة، وهَذا  ِة والجماليَّ يَّ طريِق درا�صِتَها درا�صًة تقوُم عَلى اإبراِز الجوانِب الفنِّ
يِّ  الفنِّ للمنهِج  تطبيقًا  بو�صِفِه  التَّطبيِقيِّ  قِد  النَّ اإطاِر  ِفي  يدخُل  الهدُف 
ِة  عريَّ قِد)6(؛ ذلَك المنهُج الَِّذي يهتمُّ بالتَّركيِز عَلى العنا�صِر ال�صِّ ِفي النَّ
ورُة،  وال�صُّ والخياُل  البناُء،  حيُث  مْن   - للق�صيدِة  نِة  المكوِّ الخال�صِة 
اِن  عِر - بعيدًا عِن النَّظِر ِفي ظروِف الفنَّ والأ�صلوُب واللُّغُة، ومو�صيَقى ال�صِّ
َة  مهمَّ اإنَّ  وع�صِرِه)7(.  بيئِتِه  اإَلى  ظِر  النَّ عِن  وبعيدًا  ِة،  ف�صيَّ النَّ وحالِتِه 
ي واإدراِك ن�صِقَها،  كِل الفنِّ ُد ِفي تحليِل عنا�صِر ال�صَّ َة تتحدَّ ار�ِس الأ�صا�صيَّ الدَّ
َة  بمنهٍج قادٍر عَلى اأْن يَرى فيَها الأبعاَد المختلفَة؛ وليكت�صَف الخ�صو�صيَّ

ُز هَذا العمَل عْن غيِرِه)8(. ِتي ُتميِّ الَّ
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الق�صيدُة
ملِة  ــي بالرَّ ــهــاِمــيُّ يــرِثــي ولـــَدُه )اأَبـــا الــفــ�ــصــِل(، وقـــْد ُتــوفِّ قـــاَل الــتِّ

�صغيراً)*(: )بحُر الكامِل(
ــــَراِر ـــــ ـــــَداِر َق ــــــ ـــَيـــا ِب ْنــــ ـــدُّ ـــا َهـــــــــــِذِه الــــ َمــــ

ــاِر ــَب ـــ ـــ ــَراً ِمـــَن الأَْخ ــَبـــ ـــ ــى ُيـــــــَرى َخـــ ــتَّ َحـــ

ـــــَذاِء َوالأَْكــــــــــــــَداِر ــَواً ِمـــــَن الأَْقــــــ ـــ ــْف ـــ �ــصَ

َنـــــاِر ــْذَوَة  ـــ ـــ َجـــ ـــَمـــاِء  اْل ِفــــي  ــٌب  ــلِّ ُمــَتــَطـــ

َهــــــــاِر �َصــِفيٍر  ــى  َعــلَ ــاَء  َجـــ ــرَّ الـــ َتــْبـــــِنـــــي 

ـــــَمـــــْرُء َبـــيـــَنـــُهـــــــَمـــا َخـــــــــَيــــاٌل �ـــَصـــــــاِر َواْلــــــ

ــــَداِر ـــِة اْلــــِمــــْقـــــ ــــ ـــاأَِزمَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاَدٌة ِب ـــــ ــــَق ــــْن ُم

ـــَفـــٌر ِمـــــــــــَن الأَ�ــــصــــَفــــاِر ـــــْم �ـــَص ـــــاُرُك ـــــَم اأَْع

ـــَواِر ــــ ــــ ــــ َع ــــُهــــنَّ  ـــــ ـــــ َفــــاإِنَّ ــــَتـــــــــَردَّ  ُتــــ�ــــصْ اأَْن 

ـــَواِر ــــ ـــَب ــــ ــــ ـــــِدُم َمـــــا َبـــنـــى ِب ــــــ ـــــْه ـــا َوَي ـــنَّ ــــ َه

َمـــــاِن َعـــــــــــــــَداَوُة الأَحــــــَراِر ــُلــُق الـــــزَّ ـــ ُخـــ

وَتـــــــــــــــاِر ـــــــــُه ِلـــــــِطـــــــَاَبـــــــِة الأَ ـــــــــَدْدُت اأَْع

ـــاِر ــــ ـــالآَث ــــ ـــُت ِب ــــ ـــَنـــيــــ ْثــــ ـــَتـــِبـــْط اأَ َلــــــْم َيـــْغــــ

ـــــَحــاِر ــُر َكـــــــَواِكـــِب الأَ�ــصْ ــْم ـــ ــــَذاَك ُع َوَكـــــ

ــَراِر ـــ ـــــَوْقـــــِت �ــِص ــــْم ُيــْمـــــَهــــــــْل ِلـــ َبــــــــْدَراً َوَل

ـــَداِر ــــ ــــ ــــ ــِة الإِْب ـــ ــنَّ ـــ َفـــَمـــَحـــــــاُه َقـــْبـــَل َمــَظـــ

َجاِر ـِة  اْلَبـِريَّ ِفــــي  ـِة  اْلمْنيَّ ُحـْكـُم   -  1
2 - َبـيَنا ُيــَرى الإِْنـ�َصاُن ِفيَها ُمْخـــِبَراً

ُتِريـُدَهـا َواأَْنـَت  َكـَدٍر  َعـلَى  ُطـِبَعْت   - 3

ِطَباِعـَهــــا ــدَّ  �صِ ـاِم  الأَيَّ َوُمَكـلِّـــــُف   -  4

ـَما نَّ َفـــاإِ اْلـُم�ْصـَتِحـيَل  َرَجــوَت  َواإَِذا   -  5

َيـــْقـَظٌة ـُة  َواْلـَمِنـيَّ َنـوٌم  َفاْلــَعـي�ُش   -  6

َبـْت و اأَ ـَيْت ِبَذِلـَك اأَ 7 - َوالنَّْفـ�ُش اإْن َر�صِ

ــَمــا اإِنَّ ِعَجـاًل  َمــاآِرَبـــــُكــْم  ـوا  َفاْقـ�صُ  -  8

َبـاِب َوَباِدُروا ـوا َخيَل ال�صَّ 9 - َوَتَراَك�صُ

ْهـُر َيْخـَدُع ِباْلُمَنى َوَيَغ�شُّ اإِْن 10 - َفالدَّ

َت ُم�َصاِلَماً ماُن َواإِْن َحَر�صْ 11 - لي�َش الزَّ

َروَنـٍق ِذي  ِب�َصـاِرٍم  ُوِتــــــــْرُت  ـــــي  اإِنِّ  -  12

ـــــُه اأَنَّ َوَلـــــو  ِبـــــاإِْثــــــــِرِه  َعـلَيِه  اأَْثـِنـي   -  13

14 - َيـا َكوَكَباً َمـا َكـــاَن اأَْق�َصَر ُعـْمِرِه

َي�صـَتِدْر َلـْم  ى  ـاٍم َم�صَ اأَيَّ َوِهــَاُل   - 15

16 - َعَجـَل اْلُخ�ُصوُف َعلَيِه َقـْبَل اأََواِنِه
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ـــــَفــاِر ــْت ِمــــَن الأَ�ــصْ ــُتــلَّ ـــ ـــ ــِة ا�ــْص ــلَ ـــ ــْق ــُم ــاْل َك

ـــــــَراِر ـــرٌّ ِمــــــَن الأَ�ـــــــصْ ــــ ــــِه �ـــصِ ِفـــــــي َطـــــــــيِّ

ـــــاِر ــظَّ ـــــْخـــــ�ــِش ِلــلــنُّ ـــــِئــيــَل الــ�ــصَّ ــُدو �ــصَ ـــ ــْب َي

ـــــَغــاِر ــيــُر �ــصِ ــاَراً َوْهـــــَي َغ ـــ ــَغ ــَرى �ــصِ ـــ ــُت َل

ـــاِر ــــ ــلُّ ِفـــي الآَث ـــ ــُك ــاْل ــَتــى َف ـــ ــَف ــْعــ�ــُش اْل َب

َداِر اأَلأََم  ـــَت  ــــ ـــَرْك ــــ َت ِحـــيـــَن  ـــــــــْقــــَت  ُوفِّ

ـــــَواِرِه َوِجــــــــَواِري ــــــ ــاَن َبـــيـــــــَن ِج ـــ ــتَّ ـــ ـــ ـــ �ــَص

ــَراِري َدى َلــ�ــَصــِمــْعــَت ِفــيــِه �ــصِ لـــوَل الــــرَّ

الأَ�ــْصـــــَبــاِر اْلَخـْم�َصــِة  ِتــْلــَك  ُبـْعـِد  ِمـــــْن 

ـــاِر ـــَم ــُع الأَْع ــاِطـــ ــْمــَرَك َق ـــ ــاَل ُعـــ ــَت ـــ ـــ َواْغ

ــَمـــــاِر ــــوَك ِفـــــي اْلــِمــ�ــصْ ـــــ ــْغـــــَتــَهــا َواأَُب َفــَبــلَ

ـــــــَمـــاِري اإِ�ـــصْ ـــي  ِف َفــــاأَْنــــَت  ــَكــتَّ  ـــ �ــَص َواإَِذا 

َنـــــاُد اْلـــــَواِري ــاِر الــزِّ ــّن ــَن الـــ َيــْخــَفــي ِمـــ

ـــَراِت َوْهــــــَي َجـــــَواِر ـــَب ــــ ـــَع ــــُف اْل ــــِك ــــْف َواأَُك

ـــَواِر ــــ ـــَت ُمــــ ــُه  ـــ ــَت ـــ ـــ ــي ــا�ــصَ َع ْن  َواإِ اأَوَرى 

ــَراِر ـــ ـــــُر َفــاْرَتـــــَمــْت ِبــ�ــَص ــبُّ ـــــ�ــصُ ــَب الــتَّ ــلَ َغـــ

َعـــــــاِر ـــــَك  ـــــاإِّنَّ َف ـــِه  ــــ ِب ـــْفـــَت  اْلـــَتـــَحــــ َواإَِذا 

ــاِر ـــ ــَف ـــ اأَ�ــصْ ــَا  ـــ ـــ ِب َعــــــــيــِنـــــي  َرْت  ــــوِّ �ــــصُ اأَْم 

ــَراِر ــَد ِاْغــِتــَمــا�ــِش اْلــَعــــــــيــِن َحـــــدُّ ِغـــ ِعــْن

َوِلـَداِتــِه اأَْتـــــَراِبـــــِه  ِمــْن  َوا�ْصـُتـلَّ   -  17

ــُه ـــ ــاأَنَّ ـــ ـــــْبـــــُرُه َوَك نَّ َقــْلــِبـــــَي َقـــ 18 - َفــَكـــــاأَ

ـٍم ُمـَفخَّ َفُربَّ  َغـَراً  ُيْحَتَقْر �صِ اإْن   - 19

َمَحـلَِّهـا ُعـُلوِّ  ِفي  اْلَكـَواِكـَب  اإِنَّ   -  20

ى ُه َفاإَِذا َم�صَ ى َبْعـ�صُ 21 - َوَلِدي اْلُمَعـزَّ

َلـُه: ُمْعـَتـِذَراً  اأَُقـــــوُل  ُثــمَّ  اأَْبِكـيِه   -  22

ـــــُه ــَداِئــي َوَجــــاوَر َربَّ ْعـــ 23 - َجـــــــاَوْرُت اأَ

ـٍع 24 - اأَ�ْصـــُكـو ُبَعـاَدَك ِلـي َواأَْنَت ِبَمو�صِ

ـًة ـْرُق َنْحـَو اْلـَغْرِب اأَْقَرُب �ُصقَّ 25 - َوال�صَّ

َدى 26 - َهيَهاَت َقـد َْعلََقـْتَك اأَ�ْصـَراُك الرَّ

27 - َوَلـَقـْد َجَريَت َكـَما َجَريُت ِلَغـاَيٍة

ُل َمـْنِطِقي وَّ ْنـَت اأَ 28 - َواإَِذا َنَطْقـَت َفاأَ

29 - اأُْخــِفي ِمَن اْلُبَرَحـاِء َنــاَراً ِمْثـلََمـا

ـَواِعٌد َفـَراِت َوْهـَي �صَ �ُش الزَّ 30 - َواأَُخـفِّ

31 - َو�ِصَهاُب َنـاِر اْلُحـْزِن اإِْن َطــاَوْعـَتُه

ــَمــا َوَلــُربَّ �ــَصــى  الأَ ِنـيـَراَن  ــفُّ  ـــ َواأَُك  -  32

َتْحـَتُه ا  َعـمَّ َي�ِصفُّ  َيـاِء  الرِّ َثـوُب   -  33

َرْت ُجـُفوِنـي اأَْم َتَبـاَعـَد َبيَنَها 34 - َق�صُ

ِغَراَرُه َكـاأَنَّ  َحـتَّى  اْلَكـَرى  35 - َجَفِت 
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ــاِر ــيَّ ـــ ـــ ــــــى الــتَّ ــا َبـــيـــَن اأَْجــــــــَفـــــاِنــي اإَِل ـــ َمـــ

ـــــَحـــــاِر ـــُج الأَ�ـــــصْ ــــ ـــلُّ ــــ ـــَب ـــنَّ َت ـــُهــــ ــــ ــــ ـــِمـــيـــُت َوُي

ـــوِء َرْفـــــــــــَرَف َخـــيـــَمـــِة كــاْلــقــاِر ِبـــالـــ�ـــصّ

اِر ــوَّ ـــ �ــَصــــــــيــٌل َطـــــَغـــــى َفــَطــَمــا َعــــــــلَــى الــنُّ

ـــــــَفـــــــار ـــٍل َو�ـــصِ ـــَواِمــــ ــــ ــــ ـــا ِبــــَحـــــــــاَر َعــــ ــــ ِمـــنَّ

ــَبــاِر ـــ ــاَء ُغـــ ـــ ــَم ــَنـــــوا �ــَص ـــ ُثــــمَّ اْنــَثـــــَنــوا َفــَبـــ

َرًة َعـــــــلَـــــــى اأَْقـــــــَمـــــــاِر ـــــــَزرَّ ـــَبـــاً ُمــــــــ ـــُحــــ �ـــصُ

ــــَحــــاِر ــــــفَّ ِب ـــا اأَُكـــــــ ــــ ـــَه ـــٌج َتــــُمـــــــــدُّ ِب ـــُل ــــ ُخــــ

ــاِر َطــعــْنــوا ِبــَهــا ِعـــــَو�ــَش اْلــَقـــــَنــا اْلــَخــطَّ

الأَْمــــَطـــــــــاِر ـــَة  ـــْجـــَع ُن وٍب  اأَ ـــلِّ  ــــ ُك ـــْن  ــــ ِم

ـــُروِج ُهـــــــَنـــاَك َوالأَْكــــــــــَواِر ـــــيـــــَن الـــ�ـــصُّ َبـــ

ــَراَب ِقــــــــَفــاِر ـــ ـــ ــِهــْم �ــَص ــِل ــ�ــصُ ـــ ــوَد اأَْن ـــ ــُم ـــ َوُغ

ـــَراِر ــــ ـــاُء اْلـــَحـــــــِديـــِد َفــ�ــصــاَغ َمـــــاَء َق َمــــ

ــِع اْلــِمــ�ــْصـــــَمـــــاِر ـــــٍة ِفــــــــي َمــو�ــصِ ِبــُحـــــَبــاَبـــ

ـــــاٍء َجــــــاِر ــــاِب َمــــــ ــــَب ــــُحـــــ ــــوا ِب ــــُعـــــ َوتــــَقــــنَّ

ــُن ِبـــالإِيـــَثـــــــاِر ـــ ــِدي ـــ ــ�ــَش َت َوالأُ�ـــصـــــــُد َلــيـــ

ـــاِر ـــَمــــ ـــاَلِت ِبـــالأَْقــــ ــــ ــــ ـــَه ــِن اْل ـــ ـــ ـــ ـــ ــَزيُّ ـــ ـــ ـــ َكــَت

ـــَف الأََظــــــــاِر ِبـــاْلـــُمـــــــْنـــِفـــــــ�ـــَصـــــــاِت َتـــَعـــطُّ

الأَْنـ�َصـاِر َعـــــْن  َفا�ْصــَتْغـَنى  َوَكــــــــُرْمــَن 

36 - َوَلـِو ا�صـَتَزاَرْت َرْقـَدٌة َلـَرَمى ِبَهـا

ـِم َوْهَي ُتِمـــيُتِني 37 - اأُْحـِيي َلَياِلـي الـتَّ

ـُه َكـفَّ َيـْرَفـُع  ـْبَح  َراأَيــُت ال�صّ 38 - َحتَّى 

ـُه ُجـوَم َكاأَنَّ ـْبُح َقـْد َغـَمَر النُّ 39 - َوال�صُّ

40 - َلـو ُكـْنَت ُتْمَنُع َخـا�َش ُدوَنَك ِفْتَيٌة

41 - َوَدَحـوا ُفَويَق الأَْر�ِش اأَْر�َصاً مْن َدٍم

ُروَع َح�ِصـْبَتَها 42 - َقــوٌم اإَِذا َلِب�ُصـوا الدُّ

اِرِعـيَن َكــاأَنََّها 43 - َوَتــَرى �ِصـُيوَف الـدَّ

44 - َلـو اأَ�ْصـَرُعوا اأَيَماَنُهْم ِمْن ُطـوِلَها

45 - �ُصو�ٌش اإَذا َعِدُموا اْلَوَغى اْنَتَجُعوا َلَهــا

46 - َجَنُبوا اْلِجـَياَد َعلَى اْلَمِطيِّ َوَراَوُحوا

ُدُروِعـِهْم ِعـَباَب  َمــاأُوا  ـَما  َفَكـاأَنَّ  -  47

ُه َعـزَّ َواِبـِغ  ال�صَّ ْنـِع  �صُ ِمْن  ــاأَنَّ  َوَك  -  48

ِل َحـْلـَقٍة َفاأَْحَكـَم ُكــلَّ ُمو�صِ 49 - َزِرَداً 

َجـاِمـٍد َمـاٍء  ِبُمـُتـوِن  َفَت�صْرَبـُلوا   -  50

ِبــَزاِدِهـْم ِثـُروَن  ُيـوؤْ َوَلـِكْن  اأُ�ْصـٌد   -  51

ُن النَّاِدي ِبُح�ْصـِن ُوُجــوِهِهْم 52 - َيَتـَزيَّ

ــُفوَن َعـلَى اْلـُمَجـاِوِر ِفيُهـــُم 53 - َيَتَعطَّ

ـَبا اأَْن�َصـاَرُه 54 - ِمـــْن ُكـلِّ مْن َجـَعَل الظُّ
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ــــاِر ــــٌر �ــــصَ ـــــ ــــَزْب ـــــ ــــــَطــــــُه ِهـــــ ــــــاأَبَّ ـــــاًّ َت �ـــــصِ
َوالأَْظـــــــــــَفـــــاِر ـــاِب  ــــ ـــَي ــــ ــــ الأَْن َعـــــــلَـــى  اإِلَّ 
ــــاوِر ِفــــــــي َيـــــِد الإِ�ــــصــــَواِر ــــصَ ِمــــــــْثـــــَل الأَ�
اِر اْلــَجـــــرَّ ايِق  اْلُمَت�صَ اْلَجْحَفِل  ِفــــي 
ــاِر ـــ ـــ ــَث ـــ ـــَراِد ُم ــــ ـــالـــطِّ ــــ َزِلـــــــــــٍق َوَنـــــــــْقــــٍع ِبــــ
ْخـــــَطــاِر ـــَطـــاِر ِفـــي الإِ َوَجـــــَالــُة الأَْخــــ
ــــاِر ِفـــــي َحـــــــاَلـــِة الإِْعـــــــــــ�ـــَصـــــــاِر َوالإِيــــ�ــــصَ
ْثــــــــَنـــــاِئــِهـــــنَّ َمـــــــَجـــاِري ِلـــــْلـــــِرْزِق ِفــــي اأَ
ـــــَداً ُيــــــــَداِنـــــي ُدوَنـــــــَهـــــــا َوُيـــــــــــَداِري اأََبــــــ
ـــــــَفـــاِر الإِ�ـــصْ اإَِلـــــــى  اآَلـــــــْت  ـــْت  ـــلَ اأُْمـــِهــــ اإِْن 
ــــَواُظ ِتـــــْلــَك الــنــاِر ــَيــاُء �ــــصُ َهـــــَذا الــ�ــصّ
ــــــــاِر ــُه الأَْحـــــــــــَوى اإَِلـــــــــى الإِْزَه ـــ ــاُن ــَن ــيـــ َف
ــاِر ـــ ــَف ِن َذَواُت  َمـــْفـــــــِرِقـــِه  ــ�ــِش  ــيـــ ِب َعــــْن 
ــَذاِري ـــ ـــ ــاُب ِع ـــَواُد اأَْعـــــــــــُيــِنــَهــا ِخــ�ــصَ َو�ـــصَ
الأَْطـــَواِر؟ ِفي  ـْبِت  النَّ اْخـِتَاُف  َكيَف 
ــــــَراِر ــــُة الأَ�ــــــصْ ـــــــَبـــاِب َوُخـــــــــلَّ ـــلُّ الـــ�ـــصَّ ــــ ِظ
اِر ـــَبـــاِب اْلــــَخــــاِئــــِن اْلـــــَغـــــدَّ ـــلُّ الـــــــ�ـــصَّ ِظــــ
اأَوَطــاِري اْنَق�صـْت  َفِقِد  ى  اْنَق�صَ ــاإَِذا  َف
ِبـــــــِقـــــــ�ـــصـــــــاِر اآَلوؤُُه  َوَل  ــــْنــــِدي  ـــــ ِعـــــ
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ْكـــــــَثـــاِر ــِر ِفـــي الإِ ـــ ــْق ــَف ــلُّ اْل ـــ َواْلــَفـــــْقــُر ُك
ـــاِر ــــ َعــــ اأَو  َواِرٍث  اأَو  َحــــــــــاِدٍث  ـــــي  ِف
ــــاِر ـــُدوُرُهـــُم ِمـــــــَن الأَوَغـــــ ــــ ــْت �ـــصُ ــّمـــ �ــصَ
ـــاِر ــــ ـــــي َن ـــٍة َوُقــــُلــــوُبــــُهــــْم ِف ـــنَّ ــــ ـــي َجــــ ــــ ِف
ـــاِر ــــ ـــَه ــــــــَه َن ـــا َبـــــْرَقـــــْعـــــُت َوْج ـــَم ــــ ـــاأَنَّ ــــ ـــَك َف
ـــــــَتـــاِر ــلَــى الأَ�ـــصْ ـــ ــا َتـــــْعـــــُلـــــو َعـــ ــَه ـــ ــاُق ــَن ـــ ـــ اأَْع
َوَدَراِري ــَواِمــ�ــٌش  َغـــ ــُجـــــوِم  الــنُّ َوِمـــــــَن 
ــــَداِر �ــــصْ ـــي الإِ ـــُل الأَْقـــــــــَواِم ِف َوَتـــَفـــا�ـــصُ
ـــاِري ــــ ــْم َيـــْقـــُفـــوا َعـــلـَــى اآَث ـــ ــلَ ــوا َف ــَمـــ َفــَعـــ
الأَْب�َصاِر َعــَمى  ِمْن  اْلَب�صـاِئِر  َوَعَمى 
ـــــــــــَداِر الأَْق ِلـــَمـــَواِقـــــــــــِع  ـــُمـــوا  ـــلَّ �ـــَصــــ اأَو 
ــــاِر ــــَعـــــ الأَ�ــــصْ ــــَن  ِمـــــ اإِلَّ  ـــا  ــــ َم ـــرَّ ــــ ـــ�ـــص َوَت
ــا ُروؤَْيـــــــــــــَة الأَْبــــ�ــــصــــاِر ــَن ـــ ــْم ـــ ــَه ـــ ـــى اتَّ َحـــتَّ
ــاِر ـــ ــيــِر َيــ�ــَص ـــ ــَغ ــَنــى ِب ــيــَر ِفــــي ُيــمـــ ـــ َل َخ
ــُل الأَْحــــــــَراِر ــيــقـــ ـــَداأُ الــلِّـــــَئــاِم َو�ــصَ ــــ �ـــصَ
ـــــَراِري؟ ِغـــ ــْرَفــُهــنَّ  �ــصَ ــَق  ــلَ ْطـــ َواأَ �َصــيَفاً 
ــاِري َوَتــ�ــصــدُّ َعـــْن َوَلــــِد اْلــِهــَزْبــِر الــ�ــصَّ

ِغــَنـًى اْزَدْدَنـــــا  ُكــلََّما  َهّمـاً  َنـــــْزَداُد   -  74

اِد ُخـْلٌف �َصـاِئٌع 75 - َمـا َزاَد َفـوَق الـزَّ

َما ِلَحـرِّ  َحا�ِصــَديَّ  لأَْرَحـــُم  اإِنِّـي   -  76

ِنيَع اهلِل ِبـي َفُعـُيوُنُهـْم 77 - َنَظُروا �صَ

اِئِلي 78 - َل َذْنـَب ِلي َقْد ُرْمـُت َكـْتَم َف�صَ

َفَتَطـلََّعْت ِعـي  ِبَتـَوا�صُ َو�َصـَتـْرُتَها   -  79

َجاِل َمَعاِلـٌم َوَمَجاِهـٌل 80 - َوِمَن الـرِّ
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ُم َواْلـَوَفـاُء ِمَن اْلَوَرى ـَكرُّ 85 - َذَهــــَب التَّ
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ِجْرَوَهـا َتــْراأَُم  اْلَكـْلِب  مِّ  َكـاأُ َزَمــٌن   -  90
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ُة را�صُة الفنِّيَّ الدِّ

اأوًل - بناُء الق�صيدِة:
وِفي  الق�صيدِة،  نظِم  طريقِة  ِفي  قائمٌة  عِريِّ  ال�صِّ البناِء  ظاهرَة  اإنَّ 
ذكَر  وقْد   ،)9( عِريِّ ال�صِّ العمِل  بمفهوِم  ِة  الخا�صَّ ِة  الأ�صا�صيَّ العتباراِت 
ُه عن�صٌر حيِوي  كتور محمد ح�صن عبداهلل، ِفي �صدِد تعريِفِه للبناِء، اأنَّ الدُّ
الأخَرى)10(؛ بو�صِفِه  الق�صيدِة  بيَن عنا�صِر  المتبادِل  اأثيِر  التَّ ِفي  ُل  يتمثَّ
ُد و�صائَل ي�صُل بَها الأديُب  ّيًا قائمًا بذاته، »وِهي جميعًا مجرَّ عن�صرًا فنِّ
غِم  ي«)11(. هَذا، وعَلى الرَّ ِل ِفي كياِن العمِل الفنِّ يِّ المتمثِّ اإَلى هدِفِه الفنِّ
ِفي  ِل  والممثَّ القديمِة  ِة  العربيَّ الق�صيدِة  لنموذِج  يَّ  الفنِّ كَل  ال�صَّ اأنَّ  مْن 
مَة الغالبَة لكلِّ الق�صائِد؛  ُه لْم يُكِن ال�صِّ ا�صتماِلِه عَلى اأكثَر مْن مو�صوٍع، فاإنَّ
فقْد لوحَظ اأنَّ بع�َس الق�صائِد لْم تكْن تلتزُمُه التزامًا تاّمًا، مثَل ق�صائِد 
عَلى  ِع  التَّفجُّ اإظهاُر  وهَو  واحٍد،  مو�صوٍع  حوَل  غالبًا،  تدوُر  الَِّتي  ثاِء،  الرِّ
اإَلى هَذا  اأيديَنا،  الَِّتي بيَن  التِّهاِمّي  ِت وتاأبيِنِه)12(، وتنتِمي ق�صيدُة  الميِّ

وِع الأخيِر.  النَّ

اأ - عنواُن الق�صيدِة:
َما �صيكوُن مختلفًا، منهجّيًا  اأنَّ تحليَل عنواِن عمٍل  َل �صكَّ فيِه  ا  ِممَّ
ُة  قديَّ والنَّ ُة  الأدبيَّ را�صاُت  الدِّ اأوَل��ِت  ولقْد  عمِلِه،  تحليِل  عْن  واإجرائّيًا، 
ِفي  ناجعًا  اإجرائّيًا  م�صطلحًا  بو�صِفِه  للعنواِن،  كبَرى  ًة  اأهميَّ الحديثُة 
اإَلى  للولوِج  المحلُِّل  بِه  يت�صلَُّح  اأ�صا�صّيًا  ومفتاحًا   ، الأدِب��يِّ النَّ�سِّ  مقاربِة 
َفْهِم  ِفي  ُي�صهُم  ُه  اإنَّ وتاأويِلَها،  ا�صتنطاِقَها  ق�صَد  العميقِة؛  النَّ�سِّ  اأغواِر 
مْن  عن�صٌر  هَو  وَل  للعمِل،  ًة  ُلغويَّ زائ��دًة  »لي�َس  فهَو  وتف�صيِرِه،  النَّ�سِّ 
ِفي  كذلَك  كاَن  واإْن  كلِِّه،  العمِل  اإَل��ى  ليحيَل  �صياِقِه  مْن  انتزَع  عنا�صِرِه 
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دٍة«)13(. ويَرى ُجون كوِهن، باأنَّ العنواَن مْن مظاهِر الإ�صناِد  حالٍت متعدِّ
م�صندًا،  باأفكاِرِه  كاَن  اإَذا  فالنَّ�سُّ   ، ثمَّ ومْن  المنطِقي،  بِط  والرَّ والو�صِل 
 ، يُّ النَّ�صِّ الخطاُب  بيَنَما   ، العامُّ المو�صوُع  فهَو  اإليِه،  م�صنٌد  العنواَن  فاإنَّ 
ٍة، اأَو بمنزلِة  ٍة اأَو محوريَّ ُل اأجزاَء العنواِن، الَِّذي هَو بمنزلِة فكرٍة عامَّ ُي�صكِّ
ُر دائمًا  ثَر- علمّيًا كاَن اأَْم اأدبّيًا - يتوفَّ ُد كوِهن عَلى اأنَّ النَّ . ويوؤكِّ ن�سٍّ كلِّيٍّ
ثِري كيَفَما كاَن نوُعُه؛  عَلى العنواِن؛ اأَي اأنَّ العنونَة مْن �صماِت النَّ�سِّ النَّ
اأْن  عُر يمكُن  ال�صِّ بيَنَما  ِة،  ثَر قائٌم عَلى الو�صِل والقواعِد المنطقيَّ النَّ لأنَّ 
ي�صتغِنَي عِن العنواِن، َما داَم ي�صتنُد اإَلى الالن�صجاِم، ويفتقُر اإَلى الفكرِة 
ُد �صتاَت النَّ�سِّ المبعثِر،  ِة - ولكْن لي�َس ِفي كلِّ الأحواِل - الَِّتي ُتوحِّ التَّركيبيَّ
َنا  َثمَّ قْد يكوُن مطلُع الق�صيدِة عنوانًا)14(. ومْن هَذا المنطلِق فاإنَّ ومْن 
نلحُظ اأنَّ الم�صادَر والمراجَع الَِّتي تناوَلِت التِّهاِميَّ اتَّخَذْت مَن المطلِع 
َق  ُمحقِّ اأنَّ  والحقُّ  ِة جاِر«،  البريَّ ِفي  ِة  المنيَّ للق�صيدِة)15(، »حكُم  عنوانًا 
قوُل  وهَو  مغايرًا،  عنوانًا  و�صَع  عنَدَما  وتحديدًا  ًة  دقَّ اأكثَر  كاَن  يواِن  الدِّ
ابَع ع�صَر؛  التِّهاِميِّ »َيا كوكبًا َما كاَن اأق�صَر عمِرِه«)16(، �صدِر البيِت الرَّ
ُه بهَذا يكوُن قِد انتقَل بالفعِل اإَلى الغر�ِس الأ�صِليِّ مَن الق�صيدِة وهَو  لأنَّ

ًا. رثاُء ابِنِه، رثاًء يذيُب فوؤاَدُه ح�صراٍت، ويمالأُ نف�َصُه لوعًة وعناًء مم�صّ
��ِذي  الَّ هَو  َل،  الأوَّ الإع��الِم��يَّ  الموؤ�صَر  بو�صِفِه  العنواَن،  اأنَّ  والحقُّ 
ُه عَلى  اإنَّ َة.  َة والتَّنا�صيَّ اأجواَءَها النَّ�صيَّ ُنَها، ويخلُق  ي الق�صيدَة ويعيِّ ُي�صمِّ
؛ فاإَذا  ُد معظَم دللِت النَّ�سِّ ٌة، تولِّ حدِّ تعبيِر اأحِد الباحثيَن، بنيٌة رحميَّ
، واأبعاِدِه  ُد الفعِليُّ  للنَّ�سِّ كاَن النَّ�سُّ هَو المولوُد، فاإنَّ العنواَن هَو المولِّ
َه  الموجِّ يعدُّ  فهَو  ِد،  للج�صَّ اأ�ِس  الرَّ بمنزلِة  ��ُه  اإنَّ ِة،  والأيديولوجيَّ ِة  الفكريَّ
»ُيعلُن عْن طبيعِة   :Grivel �س - غريقل  يقوُل  عِري.  ال�صِّ للنَّ�سِّ  ئي�َس  الرَّ
وعْن   ، النَّ�سِّ هَذا  ُتنا�صُب  ِتي  الَّ القراءِة  نوِع  عْن  ُيعلُن  َثمَّ  ومْن   ، النَّ�سِّ
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للمعَنى،  وتو�صيٌح  ٌة،  تنا�صيَّ اإحالٌة  العنواَن  اإنَّ  المبدِع.  ونواَيا  ِة  مق�صديَّ
وتف�صيٌل لَما هَو غام�ٌس وغيُر مبيٍن«)17(.

ب - طوُل الق�صيدِة:
ذاِت  مْن  ج��اَءْت  قْد  ق�صائِدِه  معظُم  التِّهاِميَّ  اأنَّ  مْن  غِم  الرَّ عَلى 
كافيٌة  ِط  المتو�صِّ وِل  الطُّ ذاَت  الق�صيدَة  اأنَّ  بو�صِف  ِط  المتو�صِّ وِل  الطُّ
عراُء؛ لأنَّ المو�صوعاِت  عِر العرِبيِّ الَِّتي رَمى اإليَها ال�صُّ لتاأديِة اأغرا�ِس ال�صِّ
وِل، وقْد كاَن  طِة الطُّ الَِّتي تناوَلَها لْم تكْن تحتاُج لأكثَر مْن ق�صيدٍة متو�صِّ

ُط طوِل الق�صيدِة عنَد �صاعِرَنا)18(: متو�صِّ
 3394

     79                                   

                                        = 43 ٪ تقريبًا؛ اأَي 43 بيتًا.
ت�صعوَن  اأبياِتَها  عدُد  ن�صبّيًا؛  ظاهرًا  طوًل  تطوُل  تلَك  ق�صيدَتُه  فاإنَّ 
غِم مْن ذلَك فقْد بلَغِت الق�صيدُة مبلغًا وا�صحًا ِفي  بيتًا )90(، وعَلى الرَّ
وُل ِفي  َما، �صاعَد هَذا الطُّ اكتماِل عنا�صِرَها وترابِطَها وت�صل�صِلَها، بْل ربَّ
ق�صيدَتُه  التِّهاِميُّ  ابتداأَ  فقِد  ثاِء؛  الرِّ ِفي  ق�صيدِتِه  عنا�صِر  جميِع  بروِز 
بالحديِث  ا�صتهلََّها  اإِذ  ثاِء؛  بالرِّ اتِّ�صاٍل  اأوث��َق  ُل  َتتَّ�صِ ٍة،  حكميَّ بمقدمٍة 
ُن  ُتبيِّ َها  لأنَّ قٌة؛  موفَّ مٌة  مقدِّ وِهي  الإن�صاِن،  عِف  و�صَ والموِت،  الحياِة  عِن 
اعِر ُمفل�َصفًا ِفي الحدِث الَِّذي اأ�صاَبُه، ويهيُئ القارَئ نف�صّيًا لَما  راأَي ال�صَّ
ا  بعَدَها؛ حيُث الإكثاُر مَن الألفاِظ الموحيِة كَما ِفي الأبياِت مْن )1: 7(، اأمَّ
العن�صُر الآخُر فهَو العن�صُر الَِّذي يتَّ�صُل بموِت الفقيِد وفقِدِه، والحديِث 
اَها مْنُه. وقْد اأ�صهَب التِّهاِميُّ ِفي هَذا  عْن مناقِبِه وماآثِرِه والآماِل الَِّتي تمنَّ
َها اإطالٌة متنا�صبٌة  َز عَلى الجانِب القتاِليِّ واأطاَل فيِه، ولكنَّ العن�صِر، وركَّ

: مَع طوِل الق�صيدِة، يقوُل التِّهاِميُّ
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اإَلى اأْن يقوَل:

ُل  اعَر قْد اأطاَل مَن الحديِث عِن الآماِل الَِّتي كاَن ُيعوِّ ويبُدو اأنَّ ال�صَّ
اإليِه  اآَل  َما  للتَّدليِل عَلى  �صبياًل  ليتَّخَذ مْن ذلَك  ِفي تحقيِقَها؛  ابِنِه  عَلى 
حاُلُه بعَد اأْن فقَد ابَنُه، ومْن َثمَّ ن�صارُكُه اإح�صا�َصُه بفداحِة خطِبِه ومقداِر 
عْن  الحديِث  بعَد  حاِلِه  عْن  الحديِث  وتاأخيُر  بِه.  اأحلَّْت  ِتي  الَّ الم�صيبِة 
َة َل تعي�ُس مثَل هَذا  بيعَة الإن�صانيَّ �صفاِت الفقيِد ِفي غايِة التَّوفيِق؛ لأنَّ الطَّ

: الحدِث اإلَّ بعَد الإح�صا�ِس بالنَّق�سِ الَِّذي ُت�صاُب به. يقوُل التِّهاِميُّ

اإَلى اأْن يقوَل:

عِر الحكِميِّ ِفي ثناَيا ق�صيدِتِه، وَما  �صحيٌح اأنَّ التِّهاِميَّ اأكثَر مَن ال�صِّ
َة ِفي مقاٍم يتنا�صُب  هَذا بماأخٍذ عَلى �صاعٍر ُيريُد اأْن ُيبرَز تجربَتُه الحياتيَّ
كري�صتوفر  ق��وُل  الق�صيدِة  ه��ِذِه  عَلى  ينطبُق  وبهَذا  التَّجربِة،  ه��ِذِه  مَع 
كودويل: »اإنَّ الق�صائَد العظيمَة ِهي دائمًا ق�صائُد طويلٌة؛ وذلَك ب�صبِب 
َنُه  ُد اإجادَتُه، وتمكُّ ِة الواقِع ِفي م�صموِنَها«)19(، وِفي الق�صيدِة َما ُيوؤكِّ كميَّ
كاَنْت  واإْن  بِع،  الطَّ واأ�صالِة  ِة،  اعريَّ ال�صَّ ِن  تمكُّ عَلى  اأي�صًا،  وتدلُّ   ، اللُّغِويَّ
�صَم بَها �صعُر التِّهاِميِّ  ٌة اتَّ لْم تخُل مْن ظاهرِة التَّكرار، وِهي �صمٌة اأ�صلوبيَّ
�ُه لي�َس مهّمًا اأْن تطوَل الق�صيدُة، ويكثَر عدُد  ًة. وتجدُر الإ�صارُة اإَلى اأنَّ عامَّ
 ، يُّ دًة واإْن لْم تطْل، وهَذا هَو المقيا�ُس الفنِّ اأبياِتَها، بِل المهمُّ اأْن تكوَن جيِّ
فاقًا ِفي المبداأِ العامِّ  ِة اتِّ قداِن القديُم والحديُث ِفي هِذِه الق�صيَّ ويتَّفُق النَّ

ِفي الغالِب.

وَتـــــــــــــــاِر ـــــــــُه ِلـــــــِطـــــــَاَبـــــــِة الأَ ـــــــــَدْدُت اأَْع

ــاِر ـــ ـــ ــَث ـــ ـــَراِد ُم ــــ ـــالـــطِّ ــــ َزِلـــــــــــٍق َوَنـــــــــْقــــٍع ِبــــ

َداِر اأَلأََم  ـــــَت  َتـــــَرْكـــ ِحـــــيــَن  ــَت  ــْق ـــ ُوفِّ

ــَواِر ــَت ـــ ـــ ُم ــُه  ــَتـــ ــيـــ َعــا�ــصَ ْن  َواإِ اأَوَرى 

ـــٍق ــــ َروَن ـــاِرٍم ِذي  ــــ ِبـــ�ـــصَ ُوِتـــــــــــْرُت  ـــــــــي  اإِنِّ

ــٍخ ــمَّ َمـــاِء ُمــ�ــصَّ ــَن ِتـــــــْرٍب ِبـــالـــدِّ ــيـــ َمـــا َب

َلــُه: ــِذَراً  ـــ ــَت ــْع ُم اأَُقـــــوُل  ــمَّ  ُثـــ اأَْبــــــــيــــــــِه 

َطاَوْعـَتُه اإِْن  اْلــُحــْزِن  َنـاِر  َو�ِصَهاُب 
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ُم ِفي طوِل الق�صيدِة  وِفي الحقيقِة هناَك مجموعٌة مَن العوامِل تتحكَّ
ِة طبِعِه، وخ�صائ�سِ الأوزاِن  اعِر، وقوَّ ِة المو�صوِع، وقدرِة ال�صَّ مثَل: اأهميَّ
والقواِفي الَِّتي يختاُرَها)20(، وَما مْن عبارٍة قادرٍة عَلى احت�صاِنَها جميعًا، 
حدٍّ  اإَلى  �صاعُرَنا  ذلَك  ِفي  نجَح  وقْد  التَّجربِة«)21(،  »طبيعِة  عبارِة  غيَر 

كبيٍر، حتَّى اأ�صَحْت ق�صيدُتُه محكمَة البناِء.

جـ - وحدُة البيِت - وحدُة الق�صيدِة:
ِد عليِه مْن جهٍة  لقْد جمَع التِّهاِميُّ ِفي �صعِرِه بيَن وحدِة البيِت والتَّمرُّ
عَلى   - َنا  لكنَّ اأخَرى،  مْن جهٍة  ِة  الع�صويَّ والوحدِة  بْل  الق�صيدِة،  ووحدِة 
َل  البيِت  ا�صتقالَل جملِة  باأنَّ  القائِل  اأي  الرَّ مَع  نتَّفُق   - ذلَك  مْن  غِم  الرَّ
لِليُّ  الدِّ والتَّما�صُك  كلَِّها،  الق�صيدِة  �صياِق  عْن  لِليَّ  الدِّ انف�صاَلَها  يعِني 
التَّما�صَك  اأنَّ  كَما   ، اخِليِّ  الدَّ النَّ�سِّ وترابِطِه  و�صيلٌة مْن و�صائِل تما�صِك 
ُن لَنا  ُة ُتبيِّ ي الوظيفَة نف�َصَها، والنَّظرُة المو�صوعيَّ النَّحِويَّ بيَن الجمِل ُيوؤدِّ
اأْن ينفرَد  البيَت �صالحًا  لوَن  ُيف�صِّ العرِب القدماِء كاُنوا  اِد  النُّقَّ َة  اأنَّ عامَّ
الق�صيدِة  اأبياِت  مَع  لاللتحاِم  نف�ِصِه  الوقِت  ِفي  و�صالحًا  �صواُه،  َما  دوَن 
ُة النف�صاِل والتَّالحِم ِفي وقٍت واحٍد؛ معْنى  الأخَرى، فتتوافُر فيِه خا�صيَّ
اهرِة  بنيِتِه الظَّ ِفي  بَدا م�صتقاًل  العرِبيِّ مهَما  عِر  ال�صِّ ِفي  البيَت  اأنَّ  ذلَك 
العميقِة  ِة  لليَّ الدِّ للبنيِة  يخ�صُع  ُه  فاإنَّ معًا،  والَعرو�ُس  ْحُو  النَّ حيُث  مْن 
ائرَة  ال�صَّ والأبياَت  الحكمِة،  باأبياِت  المعروفَة  الأبياَت  اإنَّ  للق�صيدِة)22(. 
عِر العرِبيِّ ت�صتعمُل وحَدَها، ويتناقُلَها  الَِّتي جَرْت مجَرى الأمثاِل ِفي ال�صِّ
�صًة لمواقَف م�صابهٍة للمواقِف الَِّتي ا�صتعمَلْت  ُهم ملخِّ ا�ُس، ويراَها بع�صُ النَّ
ق�صيدٍة،  ِفي  قيَلْت  بْل  وحَدَها،  عراُء  ال�صُّ يقْلَها  لْم  الأبياُت  ه��ِذِه  فيَها 
�صياِقَها  ِفي  وورَدْت  بنيِتَها  مْن  جزءًا  َلْت  و�صكَّ منَها،  مو�صَعَها  واتَّخَذْت 
رًة، ُملقيًة بظالِلَها عَلى َما ُيجاوُرَها ِفي  رًة وُمتاأثِّ ُمتفاعلًة مَع غيِرَها ُموؤثِّ
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ي  الوقِت الَِّذي ي�صقُط عليَها اأي�صًا، ظلٌّ مْن مجاوراِتَها. والتَّف�صيُر النَّ�صِّ
َرَها  اإَلى �صياِقَها، وُيف�صِّ وارَد  اأْن ُيعيَد هِذِه الأبياَت ال�صَّ هَو الَِّذي ي�صتطيُع 

وِء هَذا التَّجاوِر المتفاعِل)23(. ِفي �صَ
مْن  اأكثَر  ح��َوْت  قْد  والتَّحليِل،  را�صِة  الدِّ مو�صُع  التِّهاِميِّ  وق�صيدُة 
اأربعيَن بيتًا مَن الحكمِة، وذلَك مْن جملِة اأبياِت الق�صيدِة البالِغ عدُدَها 
فيَها  بيٍت  ك��لِّ  ا�صتقالِل  رغ��َم   - الأب��ي��اُت  ه��ِذِه  وترابَطْت  بيتًا،  ت�صعوَن 
الحكمِة  اأبياِت  بع�ُس  كلَِّها، وهِذِه  الق�صيدِة  الجزِئيِّ - دللّيًا مَع  بمعناُه 
اعُر بحكمٍة واختتَمَها بحكمٍة اأي�صًا. يقوُل  ِفي الق�صيدِة والَِّتي بداأََها ال�صَّ

: التِّهاِميُّ
ــــَراِر ـــــ ـــــَداِر َق ــــــ ـــَيـــا ِب ْنــــ ـــدُّ ـــا َهـــــــــــِذِه الــــ َمــــ
ــاِر ــَب ـــ ـــ ــَراً ِمـــَن الأَْخ ــَبـــ ـــ ــى ُيـــــــَرى َخـــ ــتَّ َحـــ
ــاِر َنـــ ــْذَوَة  ـــ ـــ َجـــ ـــَمـــاِء  اْل ِفــــي  ــٌب  ــلِّ ُمــَتــَطـــ
َهــــــــاِر �َصــِفيٍر  ــى  َعــلَ ــاَء  َجـــ ــرَّ الـــ َتــْبـــــِنـــــي 
ـــــَمـــــْرُء َبـــيـــَنـــُهـــــــَمـــا َخـــــــــَيــــاٌل �ـــَصـــــــاِر َواْلــــــ
ــــَداِر ـــِة اْلــــِمــــْقـــــ ــــ ـــاأَِزمَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاَدٌة ِب ـــــ ــــَق ــــْن ُم
ـــَفـــٌر ِمـــــــــــَن الأَ�ــــصــــَفــــاِر ـــــْم �ـــَص ـــــاُرُك ـــــَم اأَْع
ـــــَواِرِه َوِجــــــــَواِري ــــــ ــاَن َبـــيـــــــَن ِج ـــ ــتَّ ـــ ـــ ـــ �ــَص
َعـــــــاِر ـــــَك  ـــــاإِّنَّ َف ـــِه  ــــ ِب ـــْفـــَت  اْلـــَتـــَحــــ َواإَِذا 
ــــاِر ـــُدوُرُهـــُم ِمـــــــَن الأَوَغـــــ ــــ ــْت �ـــصُ ــّمـــ �ــصَ
ـــاِر ــــ ـــــي َن ـــٍة َوُقــــُلــــوُبــــُهــــْم ِف ـــنَّ ــــ ـــي َجــــ ــــ ِف
َوَدَراِري ــَواِمــ�ــٌش  َغـــ ــُجـــــوِم  الــنُّ َوِمـــــــَن 
َي�َصـاِر)24( ِبَغـيِر  ُيمـَنى  ِفــي  َخـيَر  َل 

َجـــاِر ــِة  ـــ ــِريَّ ـــ ــَب اْل ِفــــي  ـــــِة  اْلــمــْنــيَّ ُحـــــْكـــــُم 
ُمْخـــِبَراً ِفيَها  الإِْنـــــ�ــَصــاُن  ُيــَرى  َبـيَنا 
ِطَباِعـَهــــا ــدَّ  �صِ ـــاِم  ــــ الأَيَّ َوُمَكـلِّـــــُف 
ـَما نَّ َفـــاإِ اْلـُم�ْصـَتِحـيَل  َرَجـــــوَت  َواإَِذا 
َيـــْقـَظٌة ـــــُة  َواْلـــــَمــِنـــــيَّ ــوٌم  ـــ َن َفاْلــَعـي�ُش 
َبـْت اأَ و  اأَ ِبَذِلـَك  ـَيْت  َر�صِ اإْن  َوالنَّْفـ�ُش 
ـــَمـــا ـــُكـــْم ِعـــَجـــــــاًل اإِنَّ ــــ ــوا َمـــاآِرَب ـــ ــ�ــصُ َفــاْقـــ
ـــــــُه َجـــــــــــــاَوْرُت اأَْعـــــــــــَداِئـــــي َوَجـــــــــاوَر َربَّ
ــَتــُه ــا َتــْحـــ ــمَّ ـــ ــفُّ َع ـــاِء َيــ�ــصِ ــــ َي ـــوُب الـــرِّ ــــ َث
ــــــــَديَّ ِلــَحـــــرِّ َمــا ـــــــي لأَْرَحــــــــُم َحــا�ــصِ اإِنِّ
ــِنــيــَع اهلِل ِبـــــي َفــُعـــــُيــوُنــُهـــــْم َنـــَظـــُروا �ــصَ
ــٌل ـــ ــٌم َوَمــَجــاِه ـــ ــاِل َجـــاِل َمــَع َوِمـــــَن الـــــــرِّ
ِبَجـاِهـــٍل اْلَحـِليُم  ـَد  اْعـــَت�صَ ـَمـــا  َوَلُربَّ
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كِر قائٌم  الفِة الذِّ غِم مْن اأنَّ كلَّ بيٍت مْن اأبياِت الحكمِة ال�صَّ فعَلى الرَّ
ف�ِصيِّ  ِة اأبياِت الق�صيدِة ِفي اإبراِز الجوِّ النَّ ُه مَع ذلَك يلتحُم مَع بقيَّ بذاِته فاإنَّ
اعِر عَلى فقِد ابِنِه وفلذِة كبِدِه؛ فبيُت  للق�صيدِة، وتو�صيِح مَدى حزِن ال�صَّ
الحكمِة عنَدَما ُيراُد تف�صيُرُه تف�صيرًا �صحيحًا لبدَّ مْن تف�صيِرِه ِفي اإطاِر 
واأداوؤُُه  البيِت  انفراُد  يمنُع  وَل  فيِه.  ورَد  الَِّذي  �صياِقِه  مْن  اأَي  ق�صيدِتِه؛ 
لمعنًى مقبوٍل متداوٍل مْن اأْن يكوَن عن�صرًا ِفي جملٍة تحتِوي هَذا البيَت 

ناِتَها. �صمَن ُمكوِّ
الق�صيدِة،  هِذِه  ِفي  ِقَها  تحقُّ ِة  واإمكانيَّ ِة  الع�صويَّ الوحدِة  عِن  ��ا  واأمَّ
كتور غنيِمي هالل لَها بو�صِفَها »وحدَة المو�صوِع،  ى روؤيَة الدُّ َنا �صنتبنَّ فاإنَّ
ترتيِب  ِفي  ذلَك  ي�صتلزُم  وَما  المو�صوُع،  ُيثيُرَها  ِتي  الَّ الم�صاعِر  ووح��دَة 
ُم الق�صيدُة �صيئًا ف�صيئًا حتَّى تنتِهَي اإَلى  وِر والأفكاِر ترتيبًا بِه تتقدَّ ال�صُّ
وِر، عَلى اأْن تكوَن اأجزاُء الق�صيدِة  خاتمٍة ي�صتلزُمَها ترتيُب الأفكاِر وال�صُّ
عْن  بع�ٍس  اإَلى  َها  بع�صُ ي  وُي��وؤدِّ فيَها،  وظيفُتُه  جزٍء  لكلِّ  ِة،  الحيَّ كالبنيِة 
نقوُل:  المنطلِق  هَذا  ومْن  والم�صاعِر«)25(.  التَّفكيِر  ِفي  التَّ�صل�صِل  طريِق 
ق�صائِد  مْن  غيِرَها  مثَل  فريدٍة  بميزٍة  تمتاُز  هِذِه  التِّهاِميِّ  ق�صيدَة  اإنَّ 
، وِهَي وحدُة المو�صوِع؛ فالق�صيدُة تدوُر  عِر العرِبيِّ رثاِء الأبناِء ِفي ال�صِّ
ثاُء، وَما يتَّ�صُل بِه مْن بكاٍء عَلى الميِت، ومْن  حوَل مو�صوٍع واحٍد هَو الرِّ
ٍع وعزاٍء عَليِه. وهِذِه المالحظُة تدفُعَنا اإَلى  بكاٍء عَلى �صفاِتِه، ومْن تفجُّ
ِة،  اأْن ُنعيَد النَّظَر ِفي بع�ِس الأحكاِم والآراِء، حوَل بناِء الق�صيدِة العربيَّ
عْن عدِم  الحديُث  كثَر  فقْد  المو�صوِع؛  وحدَة  ًة  ِة، خا�صَّ يَّ الفنِّ وتقاليِدَها 
ِة القديمِة، اإَلى درجٍة جعَلْت هِذِه  ِر هِذِه الوحدِة ِفي الق�صيدِة العربيَّ توفُّ

َة ِفي عداِد الم�صلَّماِت. الق�صيَّ
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، َل ِفي  عِر العرِبيِّ والحقُّ اأنَّ هِذِه الوحدَة قْد ُوِجَدْت بو�صوٍح ِفي ال�صِّ
جميِع ق�صائِدِه، فهَذا مجاٍف للحقيقِة، ولكْن اإَذا اأخْذَنا ق�صيدَة التِّهاِميِّ 
َها  دًة ُمتباينًة، ولكنَّ َها َل ت�صمُّ اأغرا�صًا اأَو مو�صوعاٍت ُمتعدِّ مثاًل، �صنجُد اأنَّ
اأَل  اعِر،  ال�صَّ تجربُة  عليِه  وتمحوَرْت  حوَلُه  داَرْت  واحدًا،  مو�صوعًا  ت�صمُّ 
اعِر لُه؛  ِة المو�صوِع، واإخال�ِس ال�صَّ ثاُء وحَدُه، وهَذا يعوُد اإَلى ذاتيَّ وهَو الرِّ
اعِر �صدقًا واإخال�صًا، وابتعَد عِن  فكلََّما كاَن المو�صوُع قريبًا اإَلى ذاِت ال�صَّ

ْت وحدُة المو�صوِع اأكثَر واأكثَر. راِت الخارجِة عْن نف�ِصِه، تبدَّ الموؤثِّ
ُيِثيُرَها  ِتي  الَّ الم�صاعِر  وحــدِة  عْن  ��ا  اأمَّ المو�صوِع،  وح��دِة  عْن  هَذا 
الم�صاعِر  وح��دَة  لأنَّ  الق�صيدِة؛  ه��ِذِه  ِف��ي  اأي�صًا،  رٌة  فُمتوفِّ المو�صوُع 
اعُر  فال�صَّ الواحِد؛  المو�صوِع  ذاِت  الق�صيدِة  ِفي  تظهُر  َما  اأكثَر  تظهُر 
اأحا�صي�ُصُه  وتكوُن  والألِم،  الحزِن  لم�صاعِر  اإلَّ  َل يخ�صُع  ابَنُه  يرِثي  الَِّذي 
نف�ِصِه  مَع  ُه �صادٌق  اأنَّ وبَما  يعي�ُصَها،  الَِّتي  الماأ�صاِة  نحَو  هًة  وجوارُحُه موجَّ
ومَع مو�صوِعِه، لبدَّ اأنَّ ق�صيدَتُه ُتِثيُر لونًا واحدًا مَن الم�صاعِر المترابطِة 
حاُل  هَو  كَما  الم�صاعِر،  مَن  �صتاتًا  ُتثيَر  اأْن  دوَن  واح��ٌد،  خيٌط  َها  ي�صمُّ
كتور عبدالواحد عالم:  دِة. يقوُل الدُّ الق�صيدِة ذاِت المو�صوعاِت المتعدِّ
ورَة  َق ال�صُّ اأْن ُتحقِّ ِت الق�صيدُة لمو�صوٍع واحٍد اأمكَن حينئٍذ،  »اإَذا خل�صَ

َق وحدَة الم�صاعِر الُمثارِة«)26(.  َة، واأْن ُتحقِّ الكليَّ
لقْد ُفِجَع التِّهاِميُّ ِفي ابِنِه الوحيِد اأِبي الف�صِل؛ فتاألََّم كثيرًا لفقِدِه، 
ومَن الم�صلَِّم بِه اأنَّ موَت البِن الوحيِد فاجعٌة تهزُّ كياَن اأَيِّ اأٍب هّزًا عنيفًا 
ُه  ي اإَلى تحطيِمِه وانهياِرِه، ولكنَّ ِع هَذا الكياِن، وقْد ُيوؤدِّ ي اإَلى ت�صدُّ قْد ُيوؤدِّ
ِفي كلِّ حاٍل لبدَّ اأْن يمتلَئ هَذا الكياُن حزنًا واأ�صفًا، واإذًا فَنْف�ُس التِّهاِميِّ 
لبدَّ اأْن تكوَن حينئٍذ، مالأَى بالحزِن والأ�َصى، ومَع ذلَك نجُد اأنَّ الق�صيدَة 
الحزِن  عن�صِر  غيَر  اأخَرى  عنا�صَر  ِفي  ِة  اعريَّ وال�صَّ وعِة  الرَّ بالغَة  كاَنْت 
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حديثًا  الق�صيدُة  فلي�َصِت  الحزِن؛  عِن  ريِح  ال�صَّ الحديِث  اأَِو  المبا�صِر، 
تخُلو مْن  َل  َها  ولكنَّ والموِت،  الحياِة  ِفي مو�صوِع  ًة  واأحكامًا عقليَّ فل�صفّيًا 

ذلَك، كقوِلِه:

ولي�َصِت الق�صيدُة تعبيرًا عاطفّيًا اندفاعّيًا وراَء الحزِن والم�صيبِة، 
َها َل تخُلو مْن ذلَك اأي�صًا، كقوِلِه: ولكنَّ

ُه انطلَق ِفي ق�صيدِتِه  ومَن العنا�صِر الأخَرى غيَر الحزِن المبا�صِر اأنَّ
َة كلََّها ِفي �صخ�سِ ولِدِه، فَما ولُدُه اإلَّ نموذٌج لالإن�صاِن الَِّذي  يرِثي الإن�صانيَّ
َل  اآٍت  وهَو  دوَرُه،  ينتظُر  ��ِذي  الَّ لالإن�صاِن  فنموذٌج  هَو  ا  اأمَّ الموَت  ُيواُجُه 
ُة واحدٌة وكلُّ يوم ي�صقُط ف�صٌل مْن ف�صوِلَها، ومْن يبكي  محالَة؛ »فالق�صَّ
مِن محموًل اإَلى نف�ِس الم�صيِر«)27(. اليوَم غيَرُه ُي�صبُح بعَد قليٍل مَن لزَّ

يقوُل: 

اأّيًا َما كاَن الأمُر، فاإنَّ العاطفَة الَِّتي تطبُع هِذِه الق�صيدَة ِهي عاطفُة 
فيَنا  تثيُر  َل  اأَو  اأخَرى  عواطَف  ت�صمُّ  َل  َها  اأنَّ يعِني  َل  وهَذا  الحزِن)28(، 
ي  غِم مْن اأنَّ الحزَن هَو الَِّذي ُيغذِّ األوانًا اأخَرى مَن الأحا�صي�ِس، عَلى الرَّ
هِذِه العواطَف، دوَن اأْن يكوَن هَذا مظهرًا مْن مظاهِر التَّ�صتُِّت العاطِفيِّ 
ُيعاِنيِه مْن م�صكالٍت  بَما   ، التِّهاِميِّ ِفي الق�صيدِة. وقِد اندغَمْت م�صيبُة 

ــاِر َنـــ ــْذَوَة  ـــ ـــ َجـــ ـــَمـــاِء  اْل ِفــــي  ــٌب  ــلِّ ُمــَتــَطـــ
َهــــــــاِر �َصــِفيٍر  ــى  َعــلَ ــاَء  َجـــ ــرَّ الـــ َتــْبـــــِنـــــي 

َنـــــاُد اْلـــــَواِري ــاِر الــزِّ ــّن ــَن الـــ َيــْخــَفــي ِمـــ
ـــَراِت َوْهــــــَي َجـــــَواِر ـــَب ــــ ـــَع ــــُف اْل ــــِك ــــْف َواأَُك

ـــَفـــٌر ِمـــــــــــَن الأَ�ــــصــــَفــــاِر ـــــْم �ـــَص ـــــاُرُك ـــــَم اأَْع
ـــَواِر ــــ ــــ ــــ َع ــــُهــــنَّ  ـــــ ـــــ َفــــاإِنَّ ــــَتـــــــــَردَّ  ُتــــ�ــــصْ اأَْن 

ِطَباِعـَهــــا ــدَّ  �صِ ـــــاِم  الأَيَّ َوُمَكـلِّـــــُف 
ـَما َفـــاإِنَّ اْلـُم�ْصـَتِحـيَل  َرَجـــوَت  َواإَِذا 

ِمْثـلََمـا ـــــاَراً  َنـــ ــاِء  اْلــُبــَرَحـــ ِمـــَن  اأُْخــــــــِفــي 
ـَواِعٌد �صَ َوْهـــــَي  ــَراِت  َفـــ الــزَّ ــ�ــُش  َواأَُخـــــفِّ

ـــَمـــا ـــُكـــْم ِعـــَجـــــــاًل اإِنَّ ــــ ــوا َمـــاآِرَب ـــ ــ�ــصُ َفــاْقـــ
ــــاِدُروا َوَب َبـاِب  ال�صَّ َخــيــَل  ـــــوا  َوَتــَراَكــ�ــصُ
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ة اأخَرى، كَعالقِتِه الجتماعيَّة ونظرِتِه للحياِة، ولَذا ظهَرْت عنَدُه،  حياتيَّ
نَيا واأهِلَها، كَما ِفي قوِلِه)*(: خِط عَلى الدُّ كَوى وال�صُّ عاطفَتا ال�صَّ

وقوِلِه:

ابِع والخام�ِس الهجرييِن الَِّتي  نعْم عا�َس �صاعُرَنا ِفي بيئِة القرنيِن الرَّ
كتور طه  ى - عَلى حدِّ تعبيِر الدُّ ا اأدَّ كاَنْت م�صرحًا للفتِن والمغامراِت؛ ممَّ
ي، واآماٍل  ، وطموٍح َل ينق�صِ ح�صين- اإَلى حرٍب  متَّ�صلة، و�صراٍع م�صتمرٍّ
اراِت  يَّ اُم ِفي ع�صِرِه كاَن يقُف بيَن التَّ ي)29(. وال�صَّ ، وج�صٍع َل ُير�صِ َل تحدُّ
وُم مْنُهَما غيُر بعيٍد، كلُّ �صيٍء  ا�صييَن والفاطمييَن، والرُّ المتدافعِة بيَن العبَّ
ِك، دوٌل مختلفُة المنازِع والأهداِف قِد انت�صَرْت  �َس للتَّميُِّع والتَّفكُّ قْد تعرَّ
المطامِع  مَن  اإه��اٍب  ِفي  ٌة  فرديَّ نزعاٌت  الكبَرى،  ِة  الإ�صالميَّ قعِة  الرُّ ِفي 
ٌة ت�صتهدُف غاياٍت مريبًة،  اٌت �صريَّ ارخِة تجي�ُس ِفي كلِّ �صدٍر، جمعيَّ ال�صَّ
ٍة خطيرٍة، كلُّ �صيٍء قْد  امٌة ترِمي اإَلى نزعاٍت �صيا�صيَّ مذاهُب جديدٌة هدَّ
الفيل�صوِف  نظرَة  التَّياراِت  هِذِه  اإَلى  ينظُر  َوالتِّهاِميُّ  وا�صطرَب،  ف�صَد 
يكْن  لْم  ُه  اإنَّ ابِق.  ال�صَّ قوِلِه  مثِل  مْن  الأحياِن  بع�ِس  ِفي  ِم  المتاألِّ الإن�صاِني 
م�صاركًة  الأحداِث  ِفي هذِه  ُي�صارُك  اأحيانًا،  فنراُه  كلِِّه؛  هَذا  عْن  بمعزٍل 
يطرِة عليِه  لل�صَّ اِم  ال�صَّ ِفي  الَِّذي كاَن دائرًا  راِع  ال�صِّ َما فترَة  ًة، ل�صيَّ فعليَّ
ريِف  مْن ِقَبِل الفاطمييَن، وكاَن موقُفُه عدائّيًا مْنُهم؛ ف�صارَك ِفي ثورِة ال�صَّ
اِح عاَم 415ه�)31(، وقْد  اأِبي الفتوِح عليِهم عاَم 401ه�)30(، وثورِة اآِل الجرَّ

اعتقَلُه الفاطميُّوَن وقتُلوه ِفي �صجِن داِر البنوِد بالقاهرِة عاَم 416ه�.

ـــــَواِرِه َوِجــــــــَواِري ــــــ ــاَن َبـــيـــــــَن ِج ـــ ــتَّ ـــ ـــ ـــ �ــَص

ــــاِر ــــَعـــــ الأَ�ــــصْ ــــَن  ِمـــــ اإِلَّ  ـــا  ــــ َم ـــرَّ ــــ ـــ�ـــص َوَت
ــا ُروؤَْيـــــــــــــَة الأَْبــــ�ــــصــــاِر ــَن ـــ ــْم ـــ ــَه ـــ ـــى اتَّ َحـــتَّ

ـــــــُه َجـــــــــــــاَوْرُت اأَْعـــــــــــَداِئـــــي َوَجـــــــــاوَر َربَّ

ــَوَرى اْل ِمــَن  َواْلـَوَفـاُء  ُم  ـَكرُّ التَّ َذَهــــَب 
َوَغيِرِهـْم ـَقـاِت  الثِّ ِخــَيــاَنــاُت  َوَف�َصـْت 
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عاطفُة  ظهَرْت  بِه،  والعتزاِز  بابِنِه  الفخِر  عاطفُة  ظهَرْت  وكَما 
مْن  هَو  بنف�ِصِه  يفتخُر  كاَن  َلو  كَما  اأي�صًا،  بَها  والعتزاِز  بنف�ِصِه  الفخِر 
اأْن ي�صرَك ابَنُه  خالِل الفخِر بابِنِه. يقوُل التِّهاِمي مفتخرًا بنف�ِصِه، دوَن 

ِفي ذلَك الفخِر:

؛  ف�ِصيُّ الخا�سُّ اإنَّ بواعَث الفخِر ِفي هِذِه الق�صيدِة لَها تف�صيُرَها النَّ
اأُمثولًة،  �صاَر  ��ُه  واأنَّ �صديٍد،  بانك�صاٍر  ابِنِه  موِت  بعَد  اأح�سَّ  قْد  اعُر  فال�صَّ
ُه يرف�ُس هَذا الموقَف، ومْن َثمَّ ي�صَعى اإَلى خلِق توازٍن  فقِة، اإنَّ ومثارًا لل�صَّ
حيُث  عِف؛  ال�صَّ حالِة  مْن  يهرُب  ُه  اإنَّ الم�صاِب،  األَم  عْنَها  ُف  ُيخفِّ اِت  للذَّ
ف�ِس،  بالنَّ العتداُد  حيُث  ِة؛  القوَّ حالِة  اإَل��ى  الب��ِن،  لفقِد  والأل��ُم  الحزُن 
ى مْن ف�صائَل واأعماٍل، ومْن هَنا ينظُر اإَلى  وا�صتح�صاُر وا�صتعادُة َما م�صَ
كلَُّه  هَذا  اأنَّ  اآخَر  بمعَنى  كبِدِه؛  فلذَة  فقِدِه  حاَل  اإليَها  انتَهى  الَِّتي  حاِلِه 
اأنَّ  والحقُّ  اأنفا�ُصُه عَلى حرقٍة مت�صاعدٍة.  لوعًة؛ فُتطَوى  ِفي ذاِتِه  يبعُث 
باِب  ِفي  ياأِتي  َما  واإنَّ والعتالِء،  هِو  الزَّ باِب  ِفي  جاريًا  لي�َس  هَنا،  الفخَر 
اأي�صًا،  وا�صحًة  والفخِر  ثاِء  الرِّ بيَن  الَعالقُة  تبُدو  كَما  والأل��ِم،  الح�صرِة 
اكرِة والقيِم عَلى نحٍو مَن الأنحاِء  ُز وحدَة التَّخيُِّل والذَّ َها ُتعزِّ مْن حيُث اإنَّ
ُم اأنَّ  يِّ للق�صيدِة؛ اإْذ َل ُيتوهَّ ِفي دائرٍة متكاملٍة، َل تخرُج عِن البناِء الفنِّ
ِة، وَل يجوُز لأحٍد اأْن يقطَع معاِني الفخِر  هَذا الفخَر َل َعالقَة َلُه بالمرثيَّ
َها؛ اإقامَة  ، ولعلَّ مْن اأهمِّ ، ووظيفِتَها ِفي النَّ�سِّ عْن �صياِقَها البنائّي العامِّ
اِثي.  ، والواقِع التَّاريِخيِّ الم�صيِء للرَّ التَّوازِن بيَن الأثِر العاطِفيِّ الماأ�صِويِّ

ـــاِر ــــ ـــَه ــــــــَه َن ـــا َبـــــْرَقـــــْعـــــُت َوْج ـــَم ــــ ـــاأَنَّ ــــ ـــَك َف
ـــــــَتـــاِر ــلَــى الأَ�ـــصْ ـــ ــا َتـــــْعـــــُلـــــو َعـــ ــَه ـــ ــاُق ــَن ـــ ـــ اأَْع
َوَدَراِري ــَواِمــ�ــٌش  َغـــ ــُجـــــوِم  الــنُّ َوِمـــــــَن 

اِئِلي َف�صَ َكـْتَم  ُرْمـُت  َقــْد  ِلي  َذْنـَب  َل 
ــَعــْت ــِعـــــي َفــَتــَطـــــلَّ ــْرُتــَهــا ِبــَتـــــَوا�ــصُ ـــ ــَت ـــ َو�ــَص
ــٌل ـــ ــٌم َوَمــَجــاِه ـــ ــاِل َجـــاِل َمــَع َوِمـــــَن الـــــــرِّ
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ُه  ٍع وا�صتكاًء بف�صيلٍة؛ لأنَّ عِر َما ُخِلَط مدحًا بتفجُّ وقديمًا قيَل: "اأح�صُن ال�صِّ
ِع  جًا، والمدَح البارَع اعتذارًا مْن اإفراِط التَّفجُّ َع الموجَع تفرُّ يجمُع التَّوجُّ

  .)32(» با�صتحقاِق المرِثيِّ
الأبعاَد  َقِت  حقَّ قْد  هِذِه  التِّهاِميِّ  ق�صيدَة  اأنَّ  اأَرى  �صبَق  َما  كلِّ  ومْن 
الأحا�صي�ِس،  وحدُة  وِهي  ِة،  الع�صويَّ الوحدِة  لميالِد  َة  روريَّ ال�صَّ الثَّالثَة 
كتور محمد اأحمد العزب)33(.    ووحدُة التَّعبيِر، ووحدُة الأثِر، كَما يقوُل الدُّ

د - الوحدُة التَّركيبيَُّة: المطلُع - التَّخلُّ�ُش - الخاتمُة:
بعنا�صِر  ا�صييَن  العبَّ ًة  خا�صَّ القداَمى  اِد  والنُّقَّ الأدب��اِء  عنايُة  ترجُع 
العنا�صُر  هِذِه  يِه  ُتوؤدِّ لَما  والخاتمِة«؛  والتَّخلُّ�سِ  »المطلِع  عِري  ال�صِّ الأداِء 

عِري.  هايِة اإَلى وحدِة العمِل ال�صِّ ِفي مجموِعَها ِفي النَّ

1 - المطلُع:
ي  مَن الأموِر الَِّتي ُتعِطي الق�صيدَة جماًل ووقعًا ح�صنًا عَلى نف�ِس المتلقِّ
فينجذُب اإَلى الق�صيدِة وين�صجُم مَع اأبياِتَها وي�صتاُق اإَلى متابعِتَها. ولقِد 
اعُر  اأْن ياأِتَي ال�صَّ ى براعَة ال�صتهالِل، وهَو  اُد بذلَك فيَما ُي�صمَّ اهتمَّ النُّقَّ
ِة  ِفي بدِء كالِمِه بَما يدلُّ عَلى مراِدِه، َوِفي هَذا مراعاٌة للقاعدِة البالغيَّ
منا�صبًا  يكوَن  اأْن  بمعَنى  الحاِل«؛  ى  لمقت�صَ الكالِم  »مطابقُة  الم�صهورِة، 
ومتم�صيًا مَع مو�صوِع الق�صيدِة، ومَع َمْن ُيَقاُل فيِه، ف�صاًل عْن اأنَّ المطلَع 
هَذا  وِفي  ال�صتثناُء)34(،  فهَو  ذلَك  عَدا  وَما  عًا،  م�صرَّ يكوَن  اأْن  يجُب 
ف�ِس وَما  اأثيِر الَِّذي يترُكُه هَذا المطلُع ِفي النَّ ِة التَّ اعِر لقوَّ اإدراٌك مَن ال�صَّ
امع، بْل ومْن �صرورِة مالءمِة مطلِع ق�صيدِتِه لطبيعِة  ُيحدُثُه مْن جذٍب لل�صَّ
َمْن يواجُهُه بالحديِث)35(. وقْد ُعِرَف التِّهاِميُّ بروعِة البتداِء اأَو ببراعِة 

ال�صتهالِل لق�صائِدِه، وهَو هَنا ي�صتهلُّ ق�صيدَتُه بهَذا المطلِع الجميِل:
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ِة جاِر ...«، ُيوِحي باأنَّ الق�صيدَة  ِة ِفي البريَّ اإنَّ هَذا المطلَع »حكُم المنيَّ
ا�ِصيُّ ِفي معاهِد  ثاِء، وهَذا دليُل براعِة ال�صتهالِل عنَدُه، قاَل العبَّ ِفي الرِّ
ْثِي،  ُه ِفي الرَّ ِتي ُت�صعُر بابتداِئِه باأنَّ : »ومْن براعِة ال�صتهالِل الَّ التَّن�صي�سِ
ِة  المنيَّ حكُم  الق�صائِد،  ُغ��َرِر  مْن  وِهي  ول��ِدِه،  ِة  مرثيَّ ِفي  التِّهاِميِّ  قوُل 
بقرينِة  ُي�صعُر  ا  »َوِممَّ  : الحمِويُّ َة  حجَّ ابُن  وقاَل  جاِر...«)36(.  ِة  البريَّ ِفي 
ِة  البريَّ ِفي  ِة  المنيَّ حكُم   : التِّهاِميِّ قوُل  ثاَء،  الرِّ ُيريُد  اظَم  النَّ اأنَّ  وِق،  ال��ذَّ
ِة  الَّ واهِد الدَّ ُه �صاهدًا مَن ال�صَّ اِد اْلُمْحَدِثيَن َمْن يعدُّ جاِر...«)37(، ومَن النُّقَّ
كتور محمد طاهر  كتور اأحمد بدوى، والدُّ عَلى ح�صِن المطلِع مْن اأمثاِل الدُّ
َق  اعُر وقْد و�صَل بِه الحزُن عَلى فقِد ولِدِه َما و�صَل، تعمَّ دروي�س)38(. فال�صَّ
وَل عَلى ِذي �صعادٍة  نعمٍة،  ِذي  ُتبِقي عَلى  َل  فانيٌة  َها  واأنَّ الحياِة،  حقيقَة 
الإح�صا�ُس  هَذا  ُي�صلُِّمُه  الأ�صياِء  حقائَق  اعُر  ال�صَّ ُق  يتعمَّ وحيَن  �صعادَتُه، 
ِفي  الحكمِة  اأبياِت  اإَلى  ب��دوِرِه،  ُي�صلُِّمُه  العمُق  وهَذا  العمِق،   اإَلى  قيُق  الدَّ
ًة - وِفي اأثناِئَها، وِفي خاتمِتَها. ُل حكمًة اأبديَّ مطلِع الق�صيِدة - الَِّذي ُي�صكِّ
ٌع، وهَذا التَّ�صريُع قْد اأعطاُه رنينًا مو�صيقّيًا َذا  وهَذا المطلُع ُم�صرَّ
مقطوعًة  وج��اَءْت  وكيفًا،  كّمًا  رَب  ال�صَّ وافَقِت  والَعرو�ُس  حزينٍة،  دللٍة 
رُب مقطوٌع مثُلَها.واتِّ�صاُل التَّ�صريِع  عَلى وزِن »متفاعْل ///5/5«، وال�صَّ
عتيِن ِفي نهايِة ُكلِّ �صطٍر  بالبعِد المكاِنيِّ يتمثَُّل ِفي وروِد اللَّفظتيِن الم�صرَّ
ِة الإيقاِع؛  مْن �صطَري البيِت، وهَذا البعُد يكوُن معوانًا عَلى تن�صيِق عمليَّ
ياغِة)39(، كَما ُي�صاعُد  ِة ِفي ال�صِّ وتيَّ اإْذ ي�صاعُد ِفي الحتفاِظ بالقيمِة ال�صَّ
الَِّذي  اأنَّ  ويبُدو  اكتماِلِه،  قبَل  البيِت  نهايَة  ُيدرَك  اأْن  عَلى  الن�سِّ  قارَئ 
ِة، الَِّتي يظهُر  رفيَّ ي، هَو �صكُل البنيِة ال�صَّ ِع لَدى المتلقِّ يخلُق درجَة التَّوقُّ
ِل، وهَو كلمٌة وبع�ُس كلمٍة )يَة َجاِر(، الَِّتي عَلى  ِع الأوَّ عليَها �صكُل الم�صرَّ

ــــَراِر ـــــ ـــــَداِر َق ــــــ ـــَيـــا ِب ْنــــ ـــدُّ ـــا َهـــــــــــِذِه الــــ َمــــ َجـــاِر ــِة  ـــ ــِريَّ ـــ ــَب اْل ِفــــي  ـــــِة  اْلــمــْنــيَّ ُحـــــْكـــــُم 



محمود علي عبداملعطي
20

15
ل 

يـ
بر

- إ
هـ 

14
36

ب 
جـ

، ر
 4

0 
دد

لع
ا

237

جـــــذور

يَّ  ًة الإيقاَع الَعُرو�صِ اإَلى �صياِق النَّ�سِّ الُكلِّيِّ خا�صَّ اإ�صافًة  وزِن متفاعْل ، 
الوا�صَح مْن خالِل البحِر.

اللَّفظَة  لأنَّ  التَّ�صريِع؛  األ��وان  اأكمِل  مْن  ُيَعدُّ  ُع  الم�صرَّ البيُت  وهَذا 
غِم مْن اأنَّ كلَّ  طِر)40(، عَلى الرَّ عَة ِفيِه بمنزلِة ُقفِل المعَنى ِفي ال�صَّ الم�صرَّ
طِر الآخِر، وهَو اأنَّ حكَم الق�صاِء والقدِر واقٌع  �صطٍر يحمُل نف�َس معَنى ال�صَّ
َها لي�َصْت بداِر  نَيا؛ لأنَّ َل محالَة عَلى الإن�صاِن؛ وَل بقاَء لأحٍد ِفي هِذِه الدُّ
ِل،  الأوَّ للم�صراِع  تف�صيرًا  ُل  ُيمثِّ الثَّاِني  فالم�صراُع  فانيٌة.  داٌر  بْل  اإقامٍة، 
ي  المتلقِّ لَدى  اللَّحِظيِّ  هِنيِّ  الذَّ بِط  الرَّ اإحداِث  ِفي  الإيقاِع  اأثُر  وَليخَفي 

بيَن معَنى الم�صراعيِن.
التِّهاِميِّ  ُيعطيَنا خال�صَة نظرِة  ُه  اإنَّ القوِل ِفي هَذا المطلِع،  و�صفوُة 
البيُت  وه��َذا  ل��ُه،  م��ردَّ  َل  نافٌذ  اأم��ٌر  ِة  المنيَّ فحكُم  والموِت؛  الحياِة  اإَل��ى 
ٍة م�صلٍَّم بَها، والجديُد هنَا هَو التَّن�صيُق  لي�َس فيِه �صَوى معاٍن ماألوفٍة عاديَّ
ِة  العامَّ الفل�صفِة  عَلى  للُة  والدِّ دقيقًة،  �صياغًة  و�صياغُتَها  الألفاِظ،  بيَن 

للق�صيدِة. 

2 - التَّخلُّ�ُش:
ى  ُي�صمَّ ا  ِممَّ َها  تخلُّ�صُ ابِنِه،  رث��اِء  ِفي  التِّهاِميِّ  ق�صيدِة  مالمِح  مْن 
الق�صيدَة  لأنَّ  ؛  يِّ الفنِّ دِق  ال�صِّ مظاهِر  مْن  اآخُر  مظهٌر  وهَذا   ، بالتَّخلُّ�سِ
ا  اعِر. اأمَّ ٍة، ومْن َثمَّ فاَل �صرورَة لُه عنَد ال�صَّ ٍة وع�صويَّ تمتاُز بوحدٍة مو�صوعيَّ
َنا نقوُل  مًة لَها، فاإنَّ اإَذا ُعدَّ �صعُر الحكمِة الَِّذي جاَء ِفي بدايِة الق�صيدِة مقدِّ
غِم مْن كوِن الق�صيدِة تندرُج تحَت غر�ٍس  ى - عَلى الرَّ اإنَّ التِّهاِميَّ قْد م�صَ
اإَلى  التَّخلُّ�سِ  ا�صييَن ِفي ح�صِن  العبَّ عراِء  ال�صُّ ثاُء - عَلى نهِج  الرِّ واحٍد هَو 
مِتَها  الغر�ِس الَِّذي ُت�صاُق الق�صيدُة لُه، وُي�صلُِّم َمْن يقراأُ ق�صيدَتُه مْن ُمقدِّ

ِة: مِة الحكميَّ َها ِفي ي�صٍر و�صهولٍة، ولَذا نراُه يقوُل بعَد المقدِّ اإَلى غر�صِ
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ائبَة ِفي  ائعَة والنَّظراِت ال�صَّ مِتِه الحكَم الرَّ فبعَد اأْن نثَر ِفي ثناَيا ُمقدِّ
الغر�ُس الأ�صِليُّ للق�صيدِة،  ثاِء وهَو  الرِّ اإَلى  انتقَل هَنا،  الحياِة والموِت، 
ُه لمواجهِة الحياِة  ُه كاَن يعدُّ َث عْن م�صيبِتِه ِفي فقِد ابِنِه، وكيَف اأنَّ وتحدَّ
و�صعاِبَها، وليكوَن �صالَحُه �صدَّ المكارِه. ثمَّ ي�صُف لَنا لحظَة موِتِه ودفِنِه:

3 - الخاتمُة:
ِد؛  اُد اأْن ُتختَم الق�صيدُة بالمثِل والحكمِة والتَّ�صبيِه الجيِّ ُيعجُب النُّقَّ
كقوِل  اِء،  وال��ق��رَّ امعيَن  ال�صَّ نفو�ِس  اإَل��ى  اأق��رَب  يكوُن  بذلَك،  البيَت  لأنَّ 

التِّهاِميِّ ِفي هِذِه الق�صيدِة:

فقطَعَها بحكمٍة عظيمِة الموقِع مثَلَما بداأَها؛ اإْذ تكاُد الق�صيدُة كلَُّها 
اإَذا عدْدَنا طوَل الق�صيدِة )87( بيتًا بدًل مْن  ًة. هَذا  اأبديَّ ُل حكمًة  ُت�صكِّ
َنا نلحُظ اأنَّ  )90( بيتًا، واإَذا عدْدَناُه )90( بيتًا بدًل مْن )87( بيتًا؛ فاإنَّ

�صاعَرَنا قْد قطَع الق�صيدَة اأي�صًا، بحكمٍة، وِهي قوُلُه:

وَتـــــــــــــــاِر ـــــــــُه ِلـــــــِطـــــــَاَبـــــــِة الأَ ـــــــــَدْدُت اأَْع
ـــاِر ــــ ـــالآَث ــــ ـــُت ِب ــــ ـــَنـــيــــ ْثــــ ـــَتـــِبـــْط اأَ َلــــــْم َيـــْغــــ
ـــــَحــاِر ــُر َكـــــــَواِكـــِب الأَ�ــصْ ــْم ـــ ــــَذاَك ُع َوَكـــــ

ــاِر ـــ ــيــِر َيــ�ــَص ـــ ــَغ ــَنــى ِب ــيــَر ِفــــي ُيــمـــ ـــ َل َخ

ــاِري َوَتــ�ــصــدُّ َعـــْن َوَلــــِد اْلــِهــَزْبــِر الــ�ــصَّ

ـــــَفــاِر ــْت ِمــــَن الأَ�ــصْ ــُتــلَّ ـــ ـــ ــِة ا�ــْص ــلَ ـــ ــْق ــُم ــاْل َك
ـــــــَراِر ـــرٌّ ِمــــــَن الأَ�ـــــــصْ ــــ ــــِه �ـــصِ ِفـــــــي َطـــــــــيِّ
ــَراِري َدى َلــ�ــَصــِمــْعــَت ِفــيــِه �ــصِ لـــوَل الــــرَّ
الأَ�ــْصـــــَبــاِر اْلَخـْم�َصــِة  ِتــْلــَك  ُبـْعـِد  ِمـــــْن 

ـــٍق ــــ َروَن ـــاِرٍم ِذي  ــــ ِبـــ�ـــصَ ُوِتـــــــــــْرُت  ـــــــــي  اإِنِّ
ـــــــُه ـــِرِه َوَلـــــــو اأَنَّ ــــ ـــاإِْثــــ ــــ ــِه ِب ــي ــلَ ـــ اأَْثـــــــِنـــــــي َع
ــْمــِرِه ــَر ُعـــ ــاً َمـــــا َكـــــــــــاَن اأَْقــ�ــصَ ــَب ــوَك َيـــــا َك

ِبَجـاِهـــٍل اْلَحـِليُم  ـَد  اْعـــَت�صَ ـَمـــا  َوَلُربَّ

ـــــــْراأَُم ِجــْرَوَهـــــا ــِب َت ــْل ـــ ــَك مِّ اْل ـــــٌن َكـــــــاأُ َزَم

ـــِه َوِلـــــَداِتــــــــِه ــــ ـــَراِب ــــ ــْن اأَْت ـــ ـــ ـــــُتـــــلَّ ِم َوا�ــصْ
ـــــــــُه ـــُرُه َوَكـــــــــاأَنَّ ــــ ـــْب ــــ ـــَي َقــــ ــــ ـــِب ـــْل َفــــَكـــــــــاأَنَّ َق
ـٍع ِبَمو�صِ َواأَْنــــَت  ِلـي  ــاَدَك  ُبــَعـــ اأَ�ْصـــُكـو 
ـًة �ُصقَّ اأَْقــــَرُب  اْلـــــَغــْرِب  َنْحـَو  ـــــْرُق  َوالــ�ــصَّ
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فترٍة  اأط��وَل  اكرِة  الذَّ ِفي  وتبَقى  للحفِظ  اأدَع��ى  ُة  الحكميَّ والخاتمُة 
َة لخطاِبِه  عريَّ يغَة ال�صِّ اعِر يجعُل فيَها ال�صِّ ممكنٍة؛ اإْذ ِهي اآخُر فر�صٍة لل�صَّ
ي ل�صعِرِه، واإي�صاِل  ِم ِفي قيادِة المتلقِّ َن مَن التَّحكُّ اأكثَر كثافًة حتَّى يتمكَّ
ُر اإَلى  ُه ُي�صوِّ ثاِء؛ لأنَّ عُر الحكِميُّ يتوافُق مَع الرِّ م�صموِن الخطاِب لُه. وال�صِّ
، تعك�ُصَها الحكمُة وَلو ب�صورٍة غيِر  حدٍّ كبيٍر، همومًا واآلمًا مْن نوٍع خا�سٍّ
ي عِن الحدِث-  اأ�صِّ عراُء ِفي التَّ مبا�صرٍة؛ »ف�صعُر الحكمِة - وقْد ا�صتعمَلُه ال�صُّ
وقْد  فيِه.  ا�صت�صَرْت  قِد  القروُح  تكوَن  اأْن  بعَد  اإلَّ  اعِر  ال�صَّ عِن  ي�صدُر  َل 
ورِة الَِّتي ارت�صاَها  عِر الحكِميِّ عَلى ال�صُّ جاَء اختتاُمُهم ق�صائَدُهم بال�صِّ
فلْم  ويعك�ُصَها،  م�صاعِرِهم  مَع  يتنا�صُب  جعُلوُه  اإْذ  ...؛  ُذوَها،  وحبَّ اُد  النُّقَّ
الحكمُة«)41(،  مَعُه  ت�صدُق  موقٍف  ِفي  كاَن  اإَذا  اإلَّ  الحكمَة  اعُر  ال�صَّ يقِل 
عِر الحكِميِّ ينطبُق عليِه و�صُف حازم  ثمَّ اإنَّ اختتاَم هِذِه الق�صيدِة بال�صِّ
ِة،  َلْت اأواخُر الف�صوِل بالآياِت الحكميَّ ي؛ حيُث يقوُل: »واإَذا ذيِّ القرطاجنِّ
فِة عَلى اأعقاِبَها،  ِة، واتَّ�صَحْت �صياُت المعاِني، الَِّتي بهِذِه ال�صِّ وال�صتدلليَّ
التَّحجيِل، زاَدْت بذلَك بهاًء وح�صنًا، ووقَعْت مَن  لَها ذلَك بمنزلِة  فكاَن 

النُّفو�ِس اأح�صَن موقٍع«)42(.

ورُة والخياُل: ثانياً - ال�صُّ
اِت الكمِّ الأكبِر  عراِء الَّذيَن ا�صتوُحوا جزئيَّ اإنَّ التِّهاِميَّ واحٌد مَن ال�صُّ
ِفي عالِم  �صاعَرَنا  َما يعجُب  اأكثِر  ومْن  بيعِة،  الطَّ مْن �صوِرِهم مْن عالِم 
ُة، وهَو هَنا، ِفي هِذِه الق�صيدِة يَرى ِفي الأ�صياِء،  ورُة النَّجميَّ بيعِة ال�صُّ الطَّ
ونف�ِصِه  ِفي طبِعَها، ويخلُع عليَها مْن خياِلِه  لي�َس  َما  النُّجوُم،  بيِنَها  ومْن 
اأَو  معالَمَها،  ُد  وُيبدِّ جماَلَها،  ويزيُل  وجَهَها،  ي  ُيغ�صِّ واِد،  ال�صَّ حالَك  رداًء 
ِة؛ فاإَذا القمِر - مثاًل - ُيخ�صُف  ثائيَّ ُه ُي�صرُك النُّجوَم ِفي تجربِتِه الرِّ قْل اإنَّ

لفقِد الحبيِب، والهالُل لْم ي�صتدْر، يقوُل:
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ِه واكتماِلِه، ونق�صاِنِه ومحاِقِه،  فالقمُر مثُل الإن�صاِن ِفي ولدِتِه ونموِّ
اعَر اأحيانًا، يتَّخُذ  واأبرُز َما ِفي القمِر �صياوؤُُه وجماُلُه وبهاوؤُُه. بْل اإنَّ ال�صَّ

مَن النُّجوِم �صاهدًا عَلى عمِر الإن�صاِن واأجِلِه، فيقول:

ِة، �صكاًل  َها وقَفْت عنَد حدوِد المادَّ َة اأنَّ عريَّ ورَة ال�صِّ ولي�َس ي�صيُر ال�صُّ
بالكوكِب  ت�صبيِهِه  اإَلى  بالهالِل  المرِثيِّ  ت�صبيِه  وتاألُّقًا؛ فمْن  ولونًا وحركًة 
بَها  والَِّتي وقَف  ِة،  وِر والتَّ�صبيهاِت الماديَّ اأَو غيِر ذلَك مَن ال�صُّ اأَِو القمِر 
البيئِة،  مَن  الم�صتمدِّ  يِّ  الح�صِّ التَّ�صابِه  حدوِد  عنَد  الغالِب،  ِفي  اعُر،  ال�صَّ
بيعِة المح�صو�صِة، واإْن كاَن هَذا َل َيْنِفي عنَها اأ�صالَتَها وبروَز  والواقِع، والطَّ
الوقِت  ِفي  ائعِة  والرَّ المبتكرِة  وِر  ال�صُّ بع�ِس  ووجوَد  بْل  فيَها،  ِتِه  �صخ�صيَّ

نف�ِصِه.
ِفي  التَّ�صبيِه  عَلى  اعتمُدوا  قِد  الأبناِء  رث��اِء  �صعراَء  اأنَّ  والملحوُظ 
اأنواِع  اأكثَر  فكاَن  الأوَلى)43(،  المرتبِة  ِفي  الفقيِد  الوليِد  �صورِة  ت�صكيِل 
يقوُم  ��ُه  لأنَّ ابِنِه؛  عَلى  حزِنِه  تبريِر  ِفي  اعِر  ال�صَّ لرغبِة  مالءمًة  المجاِز 
ِة بيَن اأطراِف المقارنِة«)44(. واإَذا  ِة المنطقيَّ �صبيَّ اأ�صا�صًا عَلى »نوٍع مَن النِّ
َنا  فاإنَّ التِّهاِمّي،  ِفي ق�صيدِة  ورَدْت  الَِّتي  الجيِّدِة  التَّ�صبيهاِت  اإَلى  انتقْلَنا 

نذكُر بع�َس الأمثلِة عَلى ذلَك، كقوِلِه:

اعَر يعقُد مماثلًة َما بيَن العي�ِس  َنا نفهُم مْن هَذا التَّ�صبيِه اأنَّ ال�صَّ اإنَّ
النق�صاِء،  �صرعُة  منَها:  بيَنُهَما،  م�صتركٍة  اإَلى �صفاٍت  وِم؛ لهتداِئِه  والنَّ

ــَراِر ـــ ـــــَوْقـــــِت �ــِص ــــْم ُيــْمـــــَهــــــــْل ِلـــ َبــــــــْدَراً َوَل
ـــَداِر ــــ ــــ ــــ ــِة الإِْب ـــ ــنَّ ـــ َفـــَمـــَحـــــــاُه َقـــْبـــَل َمــَظـــ

ــَتــِدْر ــى َلـــــْم َيــ�ــصـــ ــــاٍم َمــ�ــصَ ـــــ َوِهــــــَاُل اأَيَّ
ــــِه َواِن َعــَجـــــَل اْلــُخــ�ــُصــوُف َعــلَــيــِه َقـــــْبــَل اأَ

ـــــَحــاِر ــُر َكـــــــَواِكـــِب الأَ�ــصْ ــْم ـــ ــــَذاَك ُع َوَكـــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــَر ُعـــــْمــِرِه ــاً َمـــــا َكـــــــــــاَن اأَْقــ�ــصَ ــَب ــوَك َيـــــا َك

َيـــْقَظـٌة ــُة  َواْلــَمِنـيَّ َنــوٌم  َفاْلــَعـيـ�ُش 
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عِن  والتَّغافِل  اللَّهِو  اإَلى  وان�صراُفُه  الوقِت،  بمروِر  الإن�صاِن  �صعوِر  وعدُم 
بَما  �صبيٌه  حياِتِه  ِفي  الإن�صاُن  يَراُه  وَما  الحياِة،  هِذِه  ِفي  ِة  المهمَّ الأم��وِر 
والقيمُة كلُّ  َما ِهي �صيٌء عابٌر،  واإنَّ لَها  َل قيمَة  ِفي مناِمِه، والحياُة  يَراُه 
ُة، والمعرفُة ل�صرِّ الوجوِد. ولقْد هدَف  ُه اليقظُة الحقيقيَّ القيمِة للموِت؛ لأنَّ
ِة الحياِة والموِت،  اعُر مْن هَذا القوِل اإَلى طرِح م�صاألِة الوجوِد، وق�صيَّ ال�صَّ
ِفي  الق�صيدِة  »فجماُل  كلِّ ذلَك؛  مْن  الإن�صاِن  وموقِف  الموِت،  وراَء  وَما 
ِة بيَن منطِق العقِل ويقيِن الإيماِن، وبيَن لوعِة الحزِن  يَّ ِة الفنِّ هِذِه التَّعادليَّ
حاجٍة  ِفي  الإن�صاَن  اعُر  ال�صَّ يجعُل  اإْذ  والوجداِن«)45(؛  الح�سِّ  واحتراِق 
اإَلى اإعماِل الفكِر لإدراِك المعَنى، وعنَدَما يكت�صُف المعَنى بنف�ِصِه ي�صعُر 
ِة الو�صوِل اإَلى تحقيِق َما ُيريُد بعَد  ِة الكت�صاِف، كَما ي�صعُر بلذَّ بمتعٍة، وبلذَّ
َكْت  وُق قْد اأخَذ مْنُه، ومعاناُة الحنيِن اإَلى نيِل المراِد قْد حرَّ اأْن يكوَن ال�صَّ
عادِة  لل�صَّ لمدعاٌة  اإليَها  ِعَي  وال�صَّ بعَد طلِبَها،  بالحاجِة  فَر  الظَّ واأنَّ  فوؤاَدُه، 
بِه  ال�صَّ وجُه  فيِه  ُيْحَذُف  الَِّذي  وهَو  بليٌغ،  هَنا،  والتَّ�صبيُه  والرتياِح)46(، 
ًة وتاأثيرًا، واإَذا نظْرَنا  واأداُة التَّ�صبيِه، وِفي ذلَك كلِِّه َما ُيك�صُب التَّ�صبيَه قوَّ
اِن؛  ُهَما عقليَّ ِه بِه«، نجُد اأنَّ ِه والم�صبَّ اإَلى التَّ�صبيِه باعتباِر طرفيِه؛ »الم�صبَّ
ى التَّ�صبيُه اإْذ ذاَك »ت�صبيُه  اأَي َلُيْدَرُك اأحُدُهَما بالح�سِّ بْل بالعقِل؛ فُي�صمَّ

ُة يقظٌة. وانظْر اإَلى قوِلِه: عقِلي بعقِلي«، العي�ُس نوٌم، والمنيَّ

اأعماَرُهم  ه  و�صبَّ بم�صافريَن،  الأحياَء  َه  �صبَّ اإْذ  بليٌغ؛  هنا،  فالتَّ�صبيُه 
ا�َس اإَلى ق�صاِء ماآرِبِهم عجاًل مْن هِذِه  ُه يدُعو النَّ اإنَّ فِر.  اأَو حياَتُهم بال�صَّ
تبُدو  الأعماُر  هِذِه  اأعماُرُهم،  ي  وتنق�صِ الوقُت،  يفوَتُهم  َل  حتَّى  ْنَيا  الدُّ
ذلَك  فوَق  البيِت  وِفي  تنتِهَي،  اأْن  تلبُث  َل  �صفٍر،  مواعيُد  َها  وكاأنَّ اعِر  لل�صَّ
�صورٌة للم�صافريَن الَّذيَن يبتغوَن العودَة اإَلى دوِرِهم واأهليِهم واأوطاِنِهم؛ 

الأَ�ــْصـــــَفـــــاِر ِمـــــَن  �َصــَفٌر  اأَْعــــــــَمــاُرُكـــــْم  ـَما اإِنَّ ِعـجاًل  َمـاآِرَبـُكْم  ـوا  َفاْقــ�صُ
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لوَن  ُمتعجِّ فُهم  ولَذا  والأم��اُن،  ماأنينُة  والطُّ والحناُن  فُء  ال��دِّ ُيوجُد  حيُث 
قوَن اإَلى النتهاِء مْن اأعماِلِهم. وقوِلِه: ُمت�صوِّ

عادَة،  اِم الخيَر وال�صَّ والتَّ�صبيُه هنا، بليٌغ؛ فالإن�صاُن الَِّذي يودُّ مَن الأيَّ
وِهي اأ�صياُء �صدَّ طباِعَها مثَل الإن�صاِن الَِّذي يبحُث عْن جذوِة ناٍر و�صَط 
اُم َمْن يبحُث فيَها عْن �صعادٍة  الماِء. اإنَّ هَذا اإن�صاٌن َل عقَل لُه، وكذلَك الأيَّ

فهَو اإن�صاٌن َل عقَل لُه اأي�صًا. اأَو قوِلِه َعِن ابِنِه:

اعُر فقداَن ولِدِه مْن بيِن اأهِلِه، بفقداِن العيِن مْن بيِن  َه ال�صَّ لقْد �صبَّ
ٍة وغفلٍة لِهي اأ�صبُه  الجفنيِن. اإنَّ لحظَة ال�صتالِل بَما فيَها مْن �صرقٍة وخفَّ
ِتي ُت�ْصَتلُّ مَن الأ�صفاِر، واإَذا ذهَبِت المقلُة اأظلَمِت العيُن، واإَذا  بالمقلِة الَّ

ذهَب البُن فقْد ماَت الأُب:

اأَو قوِلِه:

اِر، ولكْن  ناِد وَل ُتَرى، وكذلَك كاَن �صدُرُه مليئًا بالنَّ اَر طيُّ الزِّ اإنَّ النَّ
ُيحاوُل اإخفاَءَها تجلُّدًا وت�صبُّرًا. وعنَدَما ناأِتي اإَلى قوِلِه:

ى  بُح قْد غطَّ ِتي اأَتى بَها، فال�صُّ اعِر ِفي ت�صبيهاِتِه الَّ نح�سُّ ببراعِة ال�صَّ
اَر  يِل الَِّذي ياأِتي فيغمُر النُّوَّ النُّجوَم فلْم َيُعْد لَها مْن اأثٍر، وهَذا �صبيٌه بال�صَّ
فاَل تَرى عَلى الأر�ِس منَها �صيئًا. وهَذا البيُت مَن التَّ�صبيِه المختاِر اأَو مَن 

حاِح عنَد ابِن �صناِن الخفاِجّي)47(. اأَو قوِلِه: التَّ�صبيهاِت ال�صِّ

ــاِر َنـــ ــْذَوَة  ـــ ـــ َجـــ ـــَمـــاِء  اْل ِفــــي  ــٌب  ــلِّ ُمــَتــَطـــ

ـــــَفــاِر ــْت ِمــــَن الأَ�ــصْ ــُتــلَّ ـــ ـــ ــِة ا�ــْص ــلَ ـــ ــْق ــُم ــاْل َك

ـــاِر ــــ ــلُّ ِفـــي الآَث ـــ ــُك ــاْل ــَتــى َف ـــ ــَف ــْعــ�ــُش اْل َب

َنـــــاُد اْلـــــَواِري ــاِر الــزِّ ــّن ــَن الـــ َيــْخــَفــي ِمـــ

اِر ــوَّ ـــ �ــَصــــــــيــٌل َطـــــَغـــــى َفــَطــَمــا َعــــــــلَــى الــنُّ

ِطَباِعـَهــــا ــدَّ  �صِ ـــاِم  ــــ الأَيَّ َوُمَكـلِّـــــُف 

ـــِه َوِلـــــَداِتــــــــِه ــــ ـــَراِب ــــ ــْن اأَْت ـــ ـــ ـــــُتـــــلَّ ِم َوا�ــصْ

ى َم�صَ ـــاإَِذا  َف ُه  َبْعـ�صُ ى  اْلُمَعـزَّ َوَلـــِدي 

ِمْثـلََمـا ـــــاَراً  َنـــ ــاِء  اْلــُبــَرَحـــ ِمـــَن  اأُْخــــــــِفــي 

ـــــُه نَّ ــُجـــــوَم َكــاأَ ـــــْبــُح َقـــــْد َغـــــَمــَر الــنُّ َوالــ�ــصُّ
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تمتاُز  فوجوُهُهم  ق��وِم��ِه؛  ك��رِم  ع��ْن  َث  يتحدَّ اأْن  اعُر  ال�صَّ اأراَد  لقْد 
َه وجوَه  يوُف، ولَذا فقْد �صبَّ بالإ�صراِق والب�صا�صِة حيَن يحلُّ بدوِرِهم ال�صِّ
ِل  ُن بالأقماِر، والقمُر الَِّذي ُيولُد ِفي اأوَّ ِتي ُتَزيَّ اِدي بالهالِت الَّ القوِم ِفي النَّ
هِر ثمَّ يكبُر يومًا بعَد يوٍم حتَّى ي�صيَر بدرًا �صاطعًا فيِه َما فيِه مْن زهٍو  ال�صَّ
ُن بالقمِر، وَما اأدراَك َما القمُر ِفي وقِت اكتماِلِه،  وجماٍل، �صرعاَن َما يتزيَّ

وتاألُِّق نوِرِه. وقوِلِه:

َها  العيُن وتح�صُّ تلمُحَها  تكاُد  ًة  ُيعِطي �صورًة بالغيَّ التَّ�صبيَه هَنا،  اإنَّ 
ف�صائَلُه  اإنَّ  هيهاَت  ولكْن  ف�صائَلُه،  يكتَم  اأْن  ُيحاوُل  ُه  اإنَّ ناظريَك.  اأماَم 
تظهُر مهَما حاوَل مداراَتَها، وهَو ِفي تلَك المحاولِة ُي�صبُه ذلَك الَِّذي ودَّ َلو 
هاِر، وِهي محاولٌة  هاِر عِن العيوِن فراَح يبرقُع وجَه النَّ ي�صتطيُع حجَب النَّ
محكوٌم عليَها - ُم�صبقًا - بالف�صِل، مَع ا�صتحالِتَها، كذلَك اأنَّ ف�صَلُه وا�صٌح 

للعياِن َل يخَفى.
ة قوِمِه، و�صجاعَتُهم، ومَدى  ونلحُظ اأنَّ بع�َس ت�صبيهاِتِه قْد ر�صَمْت عزَّ
َما كاَن  ى اأْن يقوُموا بِه مْن اأجِلِه، وهَو ِفي ذلَك ُيفاخُر مفاخرًة ربَّ َما يتمنَّ
ه��وؤلِء،  كلِّ  مْن  نف�ِصِه  اإَل��ى  اأق��رُب  ابَنُه  اأنَّ  يعرُف  ��ُه  لأنَّ نف�َصُه؛  بَها  ي  ُيعزِّ
، حتَّى عنَدما نَراُه يفتخُر بنف�ِصِه نلمُح  َما يتنا�َصى الهمَّ ولكْن لُيحاوَل فربَّ
َي بِه نف�َصُه واأْن يفتخَر به، وهَو  اعُر اأْن ُيعزِّ مَق الأخيَر الَِّذي ُيحاوُل ال�صَّ الرَّ
ُه يفتخُر باأهِلِه وقوِمِه، وهَو - كَما يتَّ�صُح مْن  َها َل ُتجِدي �صيئًا، اإنَّ اأعلُم اأنَّ
ُكوا �صاكنًا بدليِل مقتِلِه بم�صَر، ولْم ن�صمْع  ُهم لْن ُيحرِّ اأنَّ �صيرِتِه- يعرُف 

عيَن الذيَن: عْن هوؤلِء الفتيِة المدرَّ

ـــاِر ـــَمــــ ـــاَلِت ِبـــالأَْقــــ ــــ ــــ ـــَه ــِن اْل ـــ ـــ ـــ ـــ ــَزيُّ ـــ ـــ ـــ َكــَت

ـــاِر ــــ ـــَه ــــــــَه َن ـــا َبـــــْرَقـــــْعـــــُت َوْج ـــَم ــــ ـــاأَنَّ ــــ ـــَك َف

ــاِر َطــعــْنــوا ِبــَهــا ِعـــــَو�ــَش اْلــَقـــــَنــا اْلــَخــطَّ

ُوُجــوِهِهْم ِبُح�ْصـِن  ــاِدي  الــنَّ ــُن  َيــَتـــــَزيَّ

اِئِلي َكـــــْتــَم َف�صَ ــُت  ُرْمـــ َقــْد  ِلــي  ــَب  ـــ َذْن َل 

ِمـــْن ُطـوِلَها اأَيــَمــاَنــُهــْم  ــَرُعــوا  ـــ اأَ�ــْص َلـــــو 
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ولْم ن�صمْع خبرًا عِن الَّذيَن ُهم:

اعَر يعرُف ذلَك، ولْم يكذْب ِفي نف�ِس اللَّحظِة، لكْن هَو التَّعلُُّق  اإنَّ ال�صَّ
عيُنُه بالحا�صِر بعَد فقِد الماأموِل. ومَن الأمثلِة اأي�صًا، قوُلُه:

ُت�صاعْدُه  لْم  ولكْن  ح�صٌن،  معَنى  التِّهاِميُّ  َلُه  تخيَّ الَِّذي  المعَنى  فهَذا 
مَن ي�صتمُل عَلى الكالِب،  ُه ُيريُد اأنَّ الزَّ الألفاُظ عليِه فجاَءَنا ناق�صًا؛ لأنَّ
َلُه؛  وي�صدُّ عِن الأ�صوِد، وهَذا مليٌح، ولكْن َل ُيْفَهُم مَن البيِت هكَذا ِلَمْن تاأمَّ

بِه  وُع مَن التَّ�صبيِه هَو ت�صبيُه تمثيٍل،والَِّذي يكوُن فيِه وجُه ال�صَّ هَذا النَّ
دٍة، وهَو هَنا، اْنُتِزَع مْن َمَثٍل؛ لأنَّ »لت�صبيِه  �صورًة منتزعًة مْن اأموٍر متعدِّ
ٍة اأَو نادرٍة«)48(،  بِه مْن َمَثٍل اأَو ق�صَّ التَّمثيِل وجهًا اآخَر ُينتزُع فيِه وجُه ال�صَّ
اأمثاِلِهم ِفي  َما هَو م�صتقٌّ مَن الخالبِة وهَو الخداُع)49(. ومْن  اإنَّ والخلَُّب 
َما هَو كبرِق الخلَِّب«، وهَو الَِّذي َل مطَر فيِه، »اإَذا لْم  خلِف الوعِد)50(: »اإنَّ
فيِه،  وَل مطَر  بالمطِر  ُيْطِمُع  الخلََّب يخدُع،  البرَق  تغلْب فاخلْب«، فكاأنَّ 
ِة  القوَّ اإع��واِز  عنَد  ِق  بالتَّرفُّ الأمِر  اإَلى  ِل  التَّو�صُّ ِفي  المثُل،  هَذا  وُي�صرُب 
التَّمثيِل م�صتحبٌّ  والغلبِة، ولَذا فقِد ا�صتوحاُه ا�صتيحاًء جمياًل. »وت�صبيُه 
عوَة اإَلى اإمعاِن النَّظِر واإعماِل  ِفي الأدِب كالتَّ�صبيِه البليِغ؛ لأنَّ فيِه هِذِه الدَّ
ِه. وهَو اأعظُم اأثرًا  الفكِر، والتَّ�صوَُّق اإَلى اإدراِك المعَنى واكت�صاِف غوام�صِ
لَها،  النُّفو�ِس  تحريِك  ِفي  قواَها  وُي�صاعُف  قدَرَها،  يرفُع  المعاِني،  ِفي 
هِذِه  ِفي  المبتذلِة  التَّ�صبيهاِت  ومَن  الجلِّي«)51(.  اإَل��ى  الخِفيَّ  وُيخرُج 

: فِديُّ قوُل التِّهاِميِّ الق�صيدِة، والَِّتي انتقَدَها ال�صَّ

الأَْمــــَطـــــــــاِر ـــَة  ـــْجـــَع ُن وٍب  اأَ ـــلِّ  ــــ ُك ـــْن  ــــ ِم

ــاِري َوَتــ�ــصــدُّ َعـــْن َوَلــــِد اْلــِهــَزْبــِر الــ�ــصَّ

ـــــَداً ُيــــــــَداِنـــــي ُدوَنـــــــَهـــــــا َوُيـــــــــــَداِري اأََبــــــ

َلَهــا اْنــَتــَجــُعــوا  اْلــَوَغــى  َعــِدُمــوا  اإَذا  �ــُصــو�ــٌش 

ـــــــْراأَُم ِجــْرَوَهـــــا ــِب َت ــْل ـــ ــَك مِّ اْل ـــــٌن َكـــــــاأُ َزَم

ــاً ــَب اأَو َخــاِل ــي َغــاِلــَبــاً  ــاِل ــَع ــَم اْل َيـــْحـــِوي 
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ْت عْن �صبِل الأ�صِد َل ُي�ْصَتْغَرُب منَها  لأنَّ الكلبَة اإَذا اأر�صَعْت جرَوَها، واأعر�صَ
ماُن كلٌب فاَلَغْرَو اإَذا  هَذا الفعُل. وكاَن ينبِغي اأْن يزيَدُه بيانًا باأْن يقوَل: الزَّ
َه بِه  حَنا عَلى اأولِد الكالِب وق�َصا عَلى الأ�صباِل)52(. ونَرى كذلَك اأنَّ الم�صبَّ
ُب الحقيِقيُّ لرداءِة التَّ�صويِر، وتدنِّي  ابِق هَو الم�صبِّ ِفي بيِت التِّهاِمّي ال�صَّ
اأ�صِل و�صِعِه  المعاِني فيَها؛ وذلَك لأنَّ قوَلُه: »زمٌن كاأمِّ الكلِب«، يدلُّ ِفي 
وُق  ٍر للمتكلِِّم ِفي اأَي بيئٍة اأَو ِفي اأَي ع�صٍر مَن الع�صوِر، والذَّ عَلى معَنًى مَنفِّ
اأحطِّ  ِفي  وي�صُعَها  الألفاِظ،  تلَك  ا�صتقباِح  عَلى  ُيْجِمُع  للمتكلِّميَن  العامُّ 
للِة. وبقطِع النَّظِر عْن مثِل هَذا التَّ�صبيِه  ُن قبَح الدِّ المراتِب الَِّتي تت�صمَّ
المبتذِل، فاإنَّ هِذِه التَّ�صبيهاِت الَِّتي ذكْرَناَها ِفي ق�صيدِة التِّهاِمي لَها اأثٌر 
ف�ِس،  اأبعاِدَها، وح�صِن موقِعَها ِفي النَّ اإي�صاِح المعاِني، وامتداِد  بعيٌد ِفي 
ِتي ُتَعدُّ ِفي راأ�ِس العمِل الأدِبي،  ، وتحقيِقَها للمتعِة الَّ يِّ وِق الفنِّ واإر�صاِئَها للذَّ
َما َما يعنيَنا هَو كوُنُه عاماًل مْن  ُد التَّ�صبيِه هَو الَِّذي يعنيَنا، واإنَّ ولي�َس مجرَّ
ِة وجماِل التَّعبيِر يجعُل الخِفيَّ جلّيًا، والبعيَد قريبًا،  يَّ وعِة الفنِّ عوامِل الرَّ

وُيك�صُب المعَنى رفعًة وو�صوحًا وعمقًا وح�صَن موقٍع.
واإَذا نظْرَنا اإَلى هِذِه الق�صيدِة اأي�صًا، فُيمكُنَنا اأْن نلمَح فيَها براعَة 
اعِر ِفي تكويِن ال�صتعاراِت الجيِّدِة، الَِّتي منَها - عَلى �صبيِل المثاِل َل  ال�صَّ

الح�صِر - هِذِه ال�صتعارُة:

هَذا  وليِدِه  عَلى  يبخْل  فلْم  العاطفِة،  ِة  لرقَّ مثاًل  التِّهاِميُّ  كاَن  لقْد 
ًة  يَّ برثاِئِه، ُم�صتعيرًا لُه �صورَة الهالِل، ُم�صتلهمًا مْن لوِنِه و�صكِلِه �صورًة فنِّ
حتَّى  ��اِم  الأيَّ مَع  ينُمو  ثمَّ  �صغيرًا  يبداأُ  بالهالِل،  ابَنُه  ُه  ُي�صبِّ فهَو  بديعًة، 
هَذا  عَلى  ى  ُيْق�صَ عنَدَما  الأم��ِل  خيبَة  اأ�صدَّ  فَما  ب��درًا،  وي�صيَر  يتكامَل، 

ــَراِر ـــ ـــــَوْقـــــِت �ــِص ــــْم ُيــْمـــــَهــــــــْل ِلـــ َبــــــــْدَراً َوَل
ـــَداِر ــــ ــــ ــــ ــِة الإِْب ـــ ــنَّ ـــ َفـــَمـــَحـــــــاُه َقـــْبـــَل َمــَظـــ

ــَتــِدْر ــى َلـــــْم َيــ�ــصـــ ــــاٍم َمــ�ــصَ ـــــ َوِهــــــَاُل اأَيَّ
ــــِه َواِن َعــَجـــــَل اْلــُخــ�ــُصــوُف َعــلَــيــِه َقـــــْبــَل اأَ
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يَراُه  اأْن  اأمُل  نف�ِصِه  ِفي  ينبعُث  الهالَل  يَرى  والمرُء عنَدَما  الوليِد.  الأمِل 
اُم  عوُر بالخيبِة عميقًا اإَذا ع�صَفِت الأيَّ يومًا بدرًا �صاطعًا، ولَذا يكوُن ال�صُّ
ومدارَجُه  الهالِل  خطواِت  ترقُب  العيوَن  اأنَّ  والحقُّ  الأحالِم)53(،  بهِذِه 
ف�ِس؛  ِب اإَلى النَّ عَلى الأفِق حتَّى تكتمَل بدرًا، وهَذا نوٌع مَن النتظاِر المحبَّ
اإَلى قمٍر يغمُر الآفاَق  ُلُه  دِة، وهَو تحوُّ عيدِة الموؤكَّ هايِة ال�صَّ ُيوؤذُن بالنَّ ُه  لأنَّ
َل  ُه مَع �صاعِرَنا - اأَي النتظاَر - تحوَّ اِري ِفي اللَّيِل، لكنَّ نورًا، وُي�صيُء لل�صَّ

ى اإَلى ياأ�ٍس وحزٍن دفيٍن. واأف�صَ
اأْن  اأراَد  َما  ي  وفَّ لَما  ولِدَي ماَت �صغيرًا؛  اإنَّ  لَك  قاَل  َلو  اعَر  ال�صَّ اإنَّ 
َما اأراَد هَذا الأمَل الَِّذي يتعلَُّق بِه ويرقُبُه يومًا بعَد يوٍم لعلَُّه اأْن  يقوَلُه، اإنَّ
كهَذا  ُعُه،  يتوقَّ يكْن  لْم  مباغٍت  بقدٍر  اأواِن��ِه  قبَل  ى  ُيْق�صَ بِه  واإَذا  يكتمَل، 
ي عليِه قبَل اأْن يكتمَل اإبداُرُه،  الخ�صوِف الَِّذي ينق�سُّ عَلى الهالِل فيق�صِ
وَل َتُقْل اإنَّ ِفي هَذا التَّ�صويِر خطاأً يبعُد عِن الواقِع؛ اإِذ الخ�صوُف َل ي�صيُب 
َفَلو  و�صوِرِه،  باألفاِظِه  اأثيَر  التَّ ُيريُد  اعُر  وال�صَّ مكتمٌل،  بدٌر  وهَو  اإلَّ  القمَر 
بعَد ذلَك مطلٌب)54(.  لُه  يعْد  لْم  ُيريُد  الَِّذي  الأثَر  األفاُظُه و�صوُرُه  َرْت  اأثَّ
ُة التَّمييِز، ولذلَك يقترُن عنَد  ناهيَك عْن اأنَّ الهالَل رمُز المعرفِة و�صحَّ
اعِر بالنُّوِن، رمِز الوعاِء وال�صتيعاِب، والنُّوُن بطبيعِة ر�صِمَها ترمُز اإَلى  ال�صَّ
حِم، َوِمْن َثمَّ يجوُز اأْن يرتبَط  غيِر المنبثِق عِن الرَّ النُّطفِة اأَِو الوليِد ال�صَّ
البُن بالهالِل الَِّذي �صيكتمُل بعُد)55(، َنَعم اإنَّ الهالَل يقُع مَن القمِر موقَع 
الوليِد الَِّذي تتمثَُّل فيِه بهجُة الميالِد وجماُل الحياِة ... فحيَن يهلُّ عَلى 
ُه رمُز الأمِل  ِفي حا�صٍر جميٍل  اأهَلُه؛ لأنَّ ْنَيا وجُه طفٍل تغمُر الفرحُة  الدُّ
الِم، وهَو  وم�صتقبٍل م�صرٍق، فهَو الب�صارُة الواعدُة والنُّوُر الخارُج مَن الظَّ

ُل امتداَد الحياِة وتوارَث الأجياِل)56( وقوُلُه: الَِّذي ُيمثِّ
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اللَّياِلي  الكَرى،  العيوُن  »جَفِت  الأب��ي��اِت:  ه��ِذِه  ِفي  ال�صتعاراِت  اإنَّ 
بُح قْد  وِء، ال�صُّ ُه بال�صَّ بُح يرفُع كفَّ ُتميت�ِني وُيميتُهنَّ تبلُُّج الأ�صحاِر، ال�صُّ
َنُه مْن اأدواِتِه. وكذلَك قوُلُه: اعِر، وتمكُّ غمَر النُّجوَم«، نَرى فيَها حذَق ال�صَّ

�صورًة  تبُدو  َها  اأنَّ رغَم  بًة،  مركَّ �صورًة  تكوُن  تكاُد  هَنا،  ورَة  ال�صُّ اإنَّ 
عيُر الم�صطرُم  ال�صَّ واحدًة؛ فالأح�صاُء ت�صطرُم �صعيرًا مَن الحزِن، هَذا 
اعِر، وِفي اإح�صا�ِصِه، وِفي ذاكرِتِه؛ حتَّى ي�صيَب  يغو�ُس كثيرًا ِفي ذاِت ال�صَّ
َما كاَن يق�صُد ال�َصاعُر بِه  ياُء - ربَّ يراِن، وهَذا ال�صِّ اِء تلَك النِّ َمْفِرُقُه مْن جرَّ
اِر فَما باُلَك  ياَء بمعناُه المعروِف - هَو �صعاُع تلَك النَّ يَب، اأَو يق�صُد ال�صِّ ال�صَّ
يِب،  اِر ذاِتَها؟!. بالإ�صافِة اإَلى اأنَّ المنا�صبَة بيَن بيا�ِس المفرِق بال�صَّ بالنَّ
اِر، مْن جهِة �صرعِة اللتهاِب والنت�صاِر �صيئًا  ِة النَّ اتِج عْن قوَّ ياِء النَّ وال�صِّ
دُة ِهي: »َما ا�صتدَّ  ِر التَّالِقي، وعظِم الألِم؛ فال�صتعارُة الجيِّ ف�صيئًا، وتعذُّ

فيَها المتزاُج والتَّنا�صُب بيَن الم�صتعاِر لُه والم�صتعاِر منُه«)57(.
وِفي مجاِل الفخِر تاأِتي ال�صتعارُة ُموحيًة ِفي قوِلِه عْن ف�صائِلِه:

ــاِر ـــ ــَف ـــ اأَ�ــصْ ــَا  ـــ ـــ ِب َعــــــــيــِنـــــي  َرْت  ــــوِّ �ــــصُ اأَْم 
ــَراِر ــَد ِاْغــِتــَمــا�ــِش اْلــَعــــــــيــِن َحـــــدُّ ِغـــ ِعــْن
ــاِر ــيَّ ـــ ـــ ــــــى الــتَّ ــا َبـــيـــَن اأَْجــــــــَفـــــاِنــي اإَِل ـــ َمـــ
ـــــَحـــــاِر ـــُج الأَ�ـــــصْ ــــ ـــلُّ ــــ ـــَب ـــنَّ َت ـــُهــــ ــــ ــــ ـــِمـــيـــُت َوُي
ـــوِء َرْفـــــــــــَرَف َخـــيـــَمـــِة كــاْلــقــاِر ِبـــالـــ�ـــصّ
اِر ــوَّ ـــ �ــَصــــــــيــٌل َطـــــَغـــــى َفــَطــَمــا َعــــــــلَــى الــنُّ

َبيَنَها َتــَبـــــاَعـــــَد  ْم  اأَ ُجـُفوِنـي  ــَرْت  َقــ�ــصُ
ـــاأَنَّ ِغــــــَراَرُه ــــ ــى َك ــتَّ َجـــَفـــِت اْلـــَكـــــــَرى َحـــ
ــَرَمــى ِبَهـا ـــ َل ـــَدٌة  ــــ َرْق َوَلـــــــِو ا�ــصـــــَتــَزاَرْت 
ُتِمـــيُتِني َوْهـــَي  ـِم  الـتَّ َلَياِلـي  اأُْحـــــِيــي 
ـــــُه ــُع َكـــــفَّ ـــ ــْرَف ـــ ـــــْبــَح َي ــى َراأَيــــــُت الــ�ــصّ َحــتَّ
ـــــُه نَّ ــُجـــــوَم َكــاأَ ـــــْبــُح َقـــــْد َغـــــَمــَر الــنُّ َوالــ�ــصُّ

ــــَواُظ ِتـــــْلــَك الــنــاِر ــَيــاُء �ــــصُ َهـــــَذا الــ�ــصّ

ـــــــَتـــاِر ــلَــى الأَ�ـــصْ ـــ ــا َتـــــْعـــــُلـــــو َعـــ ــَه ـــ ــاُق ــَن ـــ ـــ اأَْع

َمْفِرِقـي �َصــيََّب  الأَْحــ�ــَصـــــاِء  ــــُب  َوَتلَهُّ

ــَعــْت ــِعـــــي َفــَتــَطـــــلَّ ــْرُتــَهــا ِبــَتـــــَوا�ــصُ ـــ ــَت ـــ َو�ــَص
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َها تغُدو  بالتَّوا�صِع، ولكنَّ اأْن ي�صتَر الف�صائَل  اعَر هَنا، ُيحاوُل  ال�صَّ اإنَّ 
ة الَِّتي تاأَبى اإلَّ اأْن ترفَع اأعناَقَها وتعُلَو عَلى الحجِب والأ�صتاِر. ياِق الفتيَّ كالنِّ
هَذا، والكنايُة النَّاجحُة تعتمُد عَلى ح�صِن اختياِر الوتِر الَِّذي تعزُف 
اعُر اختياَر كنايٍة يتجاوُب مَعَها القارُئ مْن اأعماِقِه،  عليِه؛ فاإَذا اأَجاَد ال�صَّ
ُة  ف�صيَّ قًة)58(، »فالحالُة النَّ ُرُه بموقٍف نف�ِصيٍّ لُه درايٌة كاَنْت كنايًة موفَّ وُتذكِّ
ًة  يَّ ًة فنِّ ِة ... وِفي هَذا يكت�صُب الإيحاُء قوَّ وِر الإيحائيَّ تتراَءى مْن وراِء ال�صُّ
فاإَذا  ِة«)59(،  والم�صرحيَّ ِة  الق�صَّ ِفي  ِة  المو�صوعيَّ للِة  الدِّ ِة  قوَّ مْن  ُتقرُبُه 

نظْرَنا اإَلى قوِل �صاعِرَنا:

اأْن  اإَلى  ودفعْتَنا  ٍة،  برقَّ م�صاعَرَنا  َكْت  حرَّ ورَة  ال�صُّ هِذِه  اأنَّ  �صنجُد 
اعَر حزَنُه عَلى ولِدِه، ولي�َس هَذا فح�صُب بْل حزَنُه عَلى َما اآَلْت  ن�صارَك ال�صَّ
ي  اإليِه الأو�صاُع ِفي ع�صِرِه؛ َفِفي البيِت كنايٌة عْن ف�صاِد هَذا الع�صِر وتردِّ
َل تَرى  َما كاَنِت العيوُن  اعَر ي�صكُّ ِفي ب�صِرِه، فربَّ اإنَّ ال�صَّ رجالِتِه، حتَّى 
تَرى-  كَما  ُة-  الكنائيَّ ورُة  وال�صُّ عيناُه،  تراُه  َما  ُق  ُي�صدِّ َل  ُه  وكاأنَّ �صوابًا، 
الَِّتي تتاآزُر داخَل البناِء  ياِق العامِّ  َل تنف�صُل ِفي دللِتَها عْن دللِت ال�صِّ
يِّ للق�صيدِة حتَّى كاأنَّ التَّعبيَر الكناِئيَّ مَع �صواُه لمعاٌت خاطفٌة لتبيَن  الفنِّ
اأجزاِئَها،  لروؤيِة  المتاأنِّي  الوقوُف  يهمُّ  َل  ريِق،  الطَّ ِفي  اأخَرى  عْن معالَم 
ُب بوا�صطِة التَّعبيِر الكناِئيِّ مْن اأماِم الحدقِة المب�صرِة اإَلى  َما »تت�صرَّ واإنَّ
خاطفٌة  اإ�صاراٌت  وهَو  انب�صاطًا،  ُد  ُيولِّ تركيٌز  فهَو   ، ِكيِّ الذَّ اللَّمِح  م�صارِب 
ُتثيُر معاِنَي كثيرًة«)60(. لكلِّ هَذا ُيمكُنَنا اأْن نقوَل: اإنَّ الكنايَة ِفي البيِت 
ولي�َس مَن  قوّيًا. هَذا،  اعِر  ال�صَّ مَع  تعاطِفَنا  ِفي جعِل  قْد نجَحْت  ابِق  ال�صَّ
اأْن يكوَن للكنايِة عمٌق نف�ِصيٌّ حتَّى تكوَن ناجحًة؛ فالكثيُر مَن  روِريِّ  ال�صَّ
مظاهِر  »فاأب�صُط  اأي�صًا)61(؛  النَّجاَح  تلَقى  ِة  العفويَّ الب�صيطِة  الكناياِت 

ــا ُروؤَْيـــــــــــــَة الأَْبــــ�ــــصــــاِر ــَن ـــ ــْم ـــ ــَه ـــ ـــى اتَّ َحـــتَّ َوَغيِرِهـْم ـَقـاِت  الثِّ ِخــَيــاَنــاُت  َوَف�َصـْت 
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النب�صاِط  عِن  كنايًة  البيِت  ه��َذا  ِفي  اأنَّ  ي  المتلقِّ عَلى  يخَفى  فاَل 
اِء البذِل والعطاِء والجوِد والكرِم. والب�صا�صِة والرتياِح مْن جرَّ

ٍة مْن خ�صائ�سِ  وهكَذا ا�صتطاَع التِّهاِميُّ عْن طريِق الكنايِة كخا�صيَّ
َما  َق  ُيحقِّ اأْن  ا�ِس  النَّ ُلَغِة  مْن  ِة  العاديَّ العبارِة  عِن  ُز  تتميَّ ِة  الأدبيَّ العبارِة 
واإ�صاراٍت  اإيحاءاٍت  مْن  الكنايُة  ُرُه  ُتوفِّ َما  عَلى  معتمدًا  ل�صورِتِه  اأراَدُه 
َما  اإثباِت  عَلى  ُي�صاعُد  وت�صبيٍه  تمثيٍل  مْن  ُنُه  تت�صمَّ ا  عمَّ ف�صاًل  ورم��وٍز، 
�صعِرِه،  ِفي  كثيرًا  ترْد  لْم  الكنايَة  اأنَّ  مْن  غِم  الرَّ عَلى  ورُة،  ال�صُّ تق�صُدُه 
ويبُدو اأنَّ اهتماَمُه بالتَّ�صبيِه وال�صتعارِة كاَن اأكبَر بكثيٍر مِن اهتماِمِه بَها. 

ثالثاً - الأ�صلوُب واللُّغُة:
: عِريُّ اأ - المعجُم ال�صِّ

ِة،  القويَّ الم�صاعِر  لتياِر  يخ�صُع  ِة  الوجدانيَّ الق�صيدِة  ِفي  اللَّفَظ  اإنَّ 
ِة ِمْن تخيٍُّل  اعريَّ ُة ال�صَّ واللَّفُظ َل يقُف ِلَمْن يلوُذ بِه اأَو يعبُدُه، بْل تختاُرُه قوَّ
بيَن  الَعالقَة  اأنَّ   - الق�صيدِة  اأبياِت  مْن  يتَّ�صُح  وكَما  والواقُع-  و�صعوٍر. 
نلحُظ  َما  »وكثيرًا   ، الوجداِنيِّ عِر  ال�صِّ ِفي  ٌة  قويَّ ِة  عوريَّ ال�صُّ والحالِة  اللَّفِظ 
اعِر انتقاَء لفٍظ بعيِنِه، اأَو مجموعِة  عوِريَّ يفر�ُس عَلى ال�صَّ اأنَّ الموقَف ال�صُّ
ِة اإح�صا�ِصِه، و�صرعاَن َما ي�صتدِعي هَذا  رٍة عْن �صدَّ األفاٍظ ذاِت دللٍت ُمعبِّ
اعُر ِفي بناِء عباراِتِه  اللَّفُظ مجموعاٍت اأخَرى مَن الألفاِظ، ي�صتغلَُّها ال�صَّ

ِة«)63(.  ِة وتراكيِبِه، وُت�صبُح كلَُّها دالًة عَلى حالِتِه العاطفيَّ عريَّ ال�صِّ

عراُء مْن قديٍم - التَّعبيُر عِن الموقِف اأَِو  الإيحاِء - الَِّتي اهتَدى اإليَها ال�صُّ
فاِت المرادِة قبَل التَّ�صريِح بَها،  الحالِة بحيُث ُيوِحي هَذا التَّعبيُر بال�صِّ
اأَو دوَن التَّ�صريِح بَها«)62(، واأب�صُط هِذِه الأنواِع َما كاَن قريبًا اإَلى ذهِن 

ي وخاطِرِه، ومْن ذلَك قوُلُه ِفي هِذِه الق�صيدِة: المتلقِّ
ــــاِر ِفـــــي َحـــــــاَلـــِة الإِْعـــــــــــ�ـــَصـــــــاِر َوالإِيــــ�ــــصَ ــِه ـــ ــِن ــي ـــ ـــ ــِم ُة َوْجـــــِهـــــِه َوَي ـــــرَّ ـــــص ــــَدى اأَ� ــــْن َت
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تجويِدَها،  عَلى  وعمَل  األفاِظِه،  انتقاِء  ِفي  التِّهاِميُّ  اجتهَد  ولقِد 
فخرَجِت الق�صيدُة متالئمًة باألفاِظَها مَع الغر�ِس الَِّذي قيَلْت مْن اأجِلِه، 
ثاُء؛ بمعَنى اآخَر اأعَطِت الألفاُظ ُبعدًا انفعالّيًا وعاطفّيًا، ُمتنا�صبًا  وهَو الرِّ
ثاِء  الرِّ وِفي ق�صيدِة  الموؤلِم.  الحزيِن  الموقِف  هَذا  ِفي  اعِر  ال�صَّ َة  ونف�صيَّ
ُة  ِب: المنيَّ ُة الَِّتي ُتخبُرَك بعذاباِت المتعذِّ هِذِه تنت�صُر المفرداِت الماأ�صويَّ
عداوٌة  يهدُم-   - يغ�سُّ   - يخدُع   - الم�صتحيُل   - ناٍر  ج��ذوُة   - الكدُر   -
َدى -  ماُء - الخ�صوُف - القبُر - البعاُد - الرَّ - الأقذاُء - الأخطاُر - الدِّ
فراُت - العبراُت - الحزُن - الأ�َصى - التَّ�صبُُّر - ُتميتِني  البرحاُء - الزَّ

ائباُت - اللِّئاُم. - الهمُّ - النَّ

ماُت الأ�صلوبيَُّة: ب - ال�صِّ
را�صِة-  اإَذا َما ذكْرَنا اأ�صلوَب التِّهاِميِّ ِفي هِذِه الق�صيدِة- مو�صِع الدِّ
ُز �صعَرُه، وذلَك عَلى  ِتي ُتميِّ ِة الَّ فتقفُز اإَلى اأذهاِنَنا بع�ُس المالمِح الأ�صلوبيَّ

ْحِو التَّاِلي: النَّ

1 - المقابلُة:
ُه اأ�صلوٌب ُلَغِويٌّ َل  عِر ُيوِحي باأنَّ اإنَّ ا�صتخداَم اأ�صلوِب المقابلِة ِفي ال�صِّ
المقابلَة ظاهرٌة  »اإنَّ  القوُل:  ُيمكُن  العمِل، ومْن هَنا،  بناِء  ِفي  ت�صويِريٌّ 
ولعلَُّه  الكالُم  بَها  يخرُج  الَِّتي  َة  الكيفيَّ يهمُّ  اأ�صلوِبيٌّ  ُلُهَما  اأوَّ بعديِن؛  ذاُت 
ُه ال�صتعماُل المتوارُث، وهَو اأْن تكوَن الَعالقُة  ، وثانيُهَما دلِليٌّ فر�صَ الأهمُّ
َما  وهَو   ، ت�صادٍّ َعالقَة  لِليِّ  الدِّ الم�صتَوى  عَلى  المتقابليِن  رفيِن  الطَّ بيَن 
باَق اإَذا تجاوَز اللَّفظيِن ُي�صبُح مقابلًة«)64(. ومْن اأمثلِة المقابلِة  جعَل الطِّ
ٍة  �صعريَّ �صورٍة  مْن  فيِه  لَما  وذلَك  الجميِل؛  البيِت  هَذا  ِفي  التِّهاِميِّ  قوُل 

رٍة: ُمعبِّ
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وِفي  واليقظِة،  وِم  والنَّ والموِت،  العي�ِس  بيَن  رائعٌة  هَنا،  والمقابلُة 
ُة يقظٌة« ا�صتعارٌة اأي�صًا، وذلَك عَلى �صبيِل التَّ�صخي�سِ  »العي�ُس نوٌم، والمنيَّ
باِق، فقيمُة  اعُر اأي�صًا، بين َالمقابلِة والطِّ Personification، وقْد جمَع ال�صَّ

ظِر اإَلى هَذا  و قريٍب منُه، وبالنَّ َح بنوٍع اآخَر ُمماثٍل لُه اأَ يِء تظهُر اإَذا ُر�صِّ ال�صَّ
ًة اأخَرى، نلحُظ اأنَّ المقابلَة لْم تقت�صْر عَلى �صدِر البيِت وعجِزِه  البيِت مرَّ
َما جاَءْت ِفي اأحِدِهَما دوَن الآخِر؛ فقْد جاَءْت ِفي  مجتمعيِن فح�صُب، واإنَّ
َة ِفي  دِر فقْط دوَن العجِز. اإ�صافًة اإَلى هَذا نلحُظ اأنَّ الفكرَة المحوريَّ ال�صَّ
ِتِه الم�صهورِة لبِنِه اأِبي الف�صِل، ومنَها هَذا البيُت ِهي معاناُتُه وحزُنُه  مرثيَّ

. واألُمُه المم�سُّ

2 - التِّكراُر:
اإنَّ المرَء حيَن ينظُر اإَلى هِذِه الق�صيدِة يجُد نف�َصُه اأماَم اأمثلٍة كثيرٍة 
ِة الَِّتي نعر�ُس لَها، هَو الَِّذي اأطلَق عليَها  ُل البَنى التَّْكراريَّ مَن التَّْكراِر، واأوَّ
دِر«، »وهَو نمٌط َتْكَراِريٌّ يعتمُد عَلى تحويِل  القدماُء »ردَّ الَعُجِز علَى ال�صَّ
كِل التَّعبيِريِّ اإَلى بنيٍة ُمغلقٍة بدايُتَها هَو نهايُتُها، وتكاُد التَّ�صميُة ذاُتَها  ال�صَّ
هِذِه  ِفي  وا�صحًة  البنيُة  هِذِه  برَزْت  وقْد   )65(» لِليِّ الدِّ اتِج  النَّ بهَذا  ت�ِصي 
«، والَِّذي تكوُن كلماُتُه ذاَت  الق�صيدِة. وثاِني هِذِه البَنى »جنا�ُش الم�صتقِّ
دِر،  ال�صَّ عَلى  الَعُجِز  ردِّ  اهرتيِن؛  الظَّ هاتيِن  ووجوُد  واحد،  ُلَغِويٍّ  اأ�صٍل 
ظاهرٌة  وِهي   ، اللَّفِظيِّ ْكَراِر  التَّ ظاهرِة  غلبَة  ُد  ُيوؤكِّ  ،)*( الم�صتقِّ وجنا�ِس 
ْكَراِر. والبنيُة الثَّالثُة ِفي محوِر  اتج مَن التَّ وِتيِّ النَّ نيِن ال�صَّ ُز عَلى الرَّ ُتركِّ
ُمتماثلتاِن  لفظتاِن  ترَد  اأْن  وِهي  المجاورُة«،  اأَِو  »التَّجاوُر  ِهي  ْكَراِر  التَّ
ِفي البيِت تقُع كلُّ واحدٍة منَها بجنِب الأخَرى اأَو قريبًا منَها مْن غيِر اأْن 
تكوَن َلْغوًا َل ُيْحَتاُج اإليِه)66(؛ معَنى ذلَك اأنَّ طبيعَة هِذِه البنيِة تقوُم عَلى 

ـــــَمـــــْرُء َبـــيـــَنـــُهـــــــَمـــا َخـــــــــَيــــاٌل �ـــَصـــــــاِر َواْلــــــ َيـــْقـَظٌة ـــــُة  َواْلـــــَمــِنـــــيَّ ــوٌم  ـــ َن َفاْلــَعـي�ُش 
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رِة؛ اأَي اأنَّ النُّطَق فيَها يتالزُم مَع حركِة الفكِر  الَّتجاوِر بيَن الألفاِظ المكرَّ
بنيِة  البنيِة؛  هِذِه  اأمثلِة  ومْن  ِة)67(.  التَّقريريَّ اأَِو  ِة  التَّوكيديَّ اأهداِفِه  ِفي 

المجاورِة ِفي هِذِه الق�صيدِة قوُلُه:

َتْكَراٌر  وهَو  وج��واِري«،  »ج��واِرِه  ِفي  ُق  يتحقَّ المجاورِة  مَع  ْكَراُر  والتَّ
هِذِه  ورابُع  واحٍد.  �صعيٍد  عَلى  لِليُّ  والدِّ وِتيُّ  ال�صَّ الم�صتَوى  فيِه  ُق  يتحقَّ
ثمَّ  الإجماِل  اأَوتف�صيُر  التَّفريُق  ثمَّ  »الجمُع  ْكَراِر؛  التَّ محوِر  ِفي  البَنى 
ْكَراِر)68(، ومعناُه:  التَّ نوعًا مَن  ُيورُث  البَنى  وُع مَن  النَّ التَّف�صيُل«، وهَذا 
َق بيَن جهَتي الإدخاِل«)69(، وقْد  »اأْن يدخَل �صيئاِن ِفي معَنى واحٍد، وُيفرَّ

جاَء عَلى ذلَك قوُلُه:

وهَو  والأ�صكاِل  التَّ�صابِه  ِف��ي  يئيِن  ال�صَّ هذيِن  اأدخ��َل  ق��ْد  اعُر  فال�صَّ
باِب،  ال�صَّ ظلَّ  اأحَدُهَما  فجعَل  بيَنُهَما  َق  فرَّ ثمَّ  وهلٍة،  ِل  اأوَّ عنَد  النق�صاُع 

والآخَر ُخلََّة الأ�صراِر.

1 - النَّزعُة الخطابيَُّة:
ًة  خا�صَّ بو�صوٍح  اهرِة  الظَّ هِذِه  وجوَد  ُد  ُيوؤكِّ َما  �صاعِرَنا  ق�صيدِة  ِفي 
كاَن  ُه  اأنَّ ذكَرْت  قْد  اعِر  لل�صَّ ترجَمْت  الَِّتي  والمراجِع  الم�صادِر  بع�َس  اأنَّ 
اِح اأمراِء طيٍئ)70(.  ملِة مْن ِقَبِل اآِل الجرَّ هًا، وتولَّى خطابَة الرَّ خطيبًا مفوَّ
نعتقُد،  فيَما  �صعِرِه  عَلى  انعكا�ُصُه  لُه  الخطابِة  توليِتِه  اأم��َر  اأنَّ  �صكَّ  وّل 

والأمثلُة عَلى ذلَك قوُلُه:

وقوُلُه:

ـــــَواِرِه َوِجــــــــَواِري ــــــ ــاَن َبـــيـــــــَن ِج ـــ ــتَّ ـــ ـــ ـــ �ــَص

ــــــَراِر ــــُة الأَ�ــــــصْ ـــــــَبـــاِب َوُخـــــــــلَّ ـــلُّ الـــ�ـــصَّ ــــ ِظ

ـــَفـــٌر ِمـــــــــــَن الأَ�ــــصــــَفــــاِر ـــــْم �ـــَص ـــــاُرُك ـــــَم اأَْع

ـــــــُه َجـــــــــــــاَوْرُت اأَْعـــــــــــَداِئـــــي َوَجـــــــــاوَر َربَّ

ـــــــٍة: َوْهـــلَ َل  اأَوَّ ــاِن  ــَع ــ�ــصِ ـــ ــَق ــْن َي ــاِن  ــيــَئ ـــ �ــَص

ـــَمـــا ـــُكـــْم ِعـــَجـــــــاًل اإِنَّ ــــ ــوا َمـــاآِرَب ـــ ــ�ــصُ َفــاْقـــ
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وقوُلُه:

وقوُلُه:

وقوُلُه:

وقوُلُه:

َة ظلَّْت تفر�ُس  زعَة الخطابيَّ واهُد وغيُرَها عَلى اأنَّ النَّ تدلَُّنا هِذِه ال�صَّ
يَرى  كَما   - كاَن حري�صًا  ا�ِصي ُّ العبَّ اعُر  فال�صَّ اعِر؛  ال�صَّ �صعِر  عَلى  نف�َصَها 
ين اإ�صماعيل - عَلى بناِء اإيقاعاٍت ُمجلجلٍة، تنتِهي بِه مْن  كتور عز الدِّ الدُّ
اَذ  اأثيَر الأخَّ برِة؛ وذلَك لَكي ُيحدَث التَّ وقٍت اإَلى اآخَر اإَلى وقفاٍت عاليِة النَّ
َد مْن اآونٍة اإَلى اأخَرى �صوَقُه اإَلى ال�صتماِع والمتابعِة. وكاَنِت  للجمهوِر، وُيجدِّ
ويِل والكامِل - ِهي،  ويلُة ِفي �صورِتَها الكاملِة - كالب�صيِط والطَّ الأوزاُن الطَّ
ِفي الغالِب، الإطاُر الإيقاِعيُّ الأن�صُب لتحقيِق هَذا الهدِف، وقِد ا�صتتبَعِت 
وِتيُّ مْن هَذا  َق الإ�صباُع ال�صَّ رورِة؛ حتَّى يتحقَّ ُة ذلَك بال�صَّ زعُة الخطابيَّ النَّ
ريِق)71(. وقِد ا�صتخدَم التِّهاِميُّ ِفي هِذِه الق�صيدِة بحَر الكامِل، كَما  الطَّ
ِة  واهُد اأنَّ �صاعَرَنا قِد ا�صتخدَم مَن الأ�صاليِب الطلبيَّ ُح لَنا هِذِه ال�صَّ ُتو�صِّ
َب، وهِذِه الكثرُة  داَء والتَّعجُّ ْهَي والنِّ ًة الأمَر وال�صتفهاَم والنَّ الكثيَر خا�صَّ
ُل نمطًا  ْكَراَر لالأ�صاليِب ُيمثِّ اأنَّ التَّ ُر لأبياِتِه نبرًة خطابيَّة عاليًة. كَما  ُتوفِّ
، �صواٌء اأكاَن  ، ولكلٍّ اأ�صلوُب اإيقاِعِه الخا�سُّ وِتيِّ والمعنِويِّ ْكَراِر ال�صَّ مَن التَّ

َمـــــاِن َعـــــــــــــــَداَوُة الأَحــــــَراِر ــُلــُق الـــــزَّ ـــ ُخـــ

ـــــَحــاِر ــُر َكـــــــَواِكـــِب الأَ�ــصْ ــْم ـــ ــــَذاَك ُع َوَكـــــ

ـــــــــــَداِر الأَْق ِلـــَمـــَواِقـــــــــــِع  ـــُمـــوا  ـــلَّ �ـــَصــــ اأَو 

ــيــَقــُل الأَحـــــَراِر ـــــَئــاِم َو�ــصَ ـــَداأُ الــلِّ �ـــصَ

ـــــَراِري؟ ِغـــ ــْرَفــُهــنَّ  �ــصَ ــَق  ــلَ ْطـــ َواأَ �َصــيَفاً 

ُم�َصاِلَماً َت  َحَر�صْ ْن  َواإِ مــاُن  الــزَّ لي�َش 

ــَر ُعـــــْمــِرِه ــاً َمـــــا َكـــــــــــاَن اأَْقــ�ــصَ ــَب ــوَك َيـــــا َك

ــوا ـــ ــاأَْدَرُك َف ــَراِم  ـــ ــِك اْل �ــَصــْعــَي  �َصَعـوا  َهـــاَّ 

ــــَهــــا ـــــ َفــــاإِنَّ ــــاِت  ــــَب ـــــ ـــــ ــــاِئ الــــنَّ َدرُّ  هلِل 

َفــَطــَبـــــْعـــــَنــِنــي ــــَرًة  ـــــ ُزْب اإِلَّ  ــَت  ـــ ــْن ـــ ُك ــــْل  َه
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ُل �صربًا مْن  ُه ُيمثِّ ْم معنوّيًا، ولهَذا فاإنَّ هَذا الإيقاُع ظاهرًا اأَْم خفّيًا، ح�صّيًا اأَ
ِة. عريَّ �صروِب المو�صيَقى ال�صِّ

: عِريِّ 4 - تنويُع �صمائِر الأداِء ال�صِّ
تمَّ  قْد  ِة،  العاديَّ الماألوفِة  اللُّغِة  عْن  »انحرافًا«  اأَِو  »خروجًا«  َة  ثمَّ اإنَّ 
ظواهَر  ِفي  يتمثَُّل  والمعا�صريَن،  القداَمى  العرِب  عراِء  ال�صُّ اأي��ِدي  عَلى 
ظاهرُة  ومْنَها  َها،  وعر�صِ الق�صيدِة  تقديِم  ِة  بكيفيَّ تتعلَُّق  عديدٍة  ٍة  يَّ فنِّ
 ،)72(» عِريِّ ِة« اأَو »تنويِع �صمائِر الأداِء ال�صِّ ِة والغيريَّ اتيَّ يغِة الذَّ »تبادِل ال�صِّ
حزِنِه  مَدى  عْن  ُر  ُتعبِّ فريدًة  معاِنَي  يتناوْل  لْم  ق�صيدِتِه،  ِفي  والتِّهاِميُّ 
ًة ماألوفًة، ولكنَّ الَِّذي يجعُل لَها قيمًة  َما جاَءْت معانيِه عاديَّ لفقِد ابِنِه، واإنَّ
ِل  الأوَّ البيِت  ِفي  َف  وظَّ اإْذ  ؛  عِريِّ ال�صِّ الأداِء  ِفي  مائِر  ال�صَّ تنوُُّع  هَو  رًة  ُموؤثِّ
ُث بِه ومْن خالِلِه عْن حكٍم  ًة ُم�صتخدمًا �صميَر الغائِب يتحدَّ �صيغًة اأ�صلوبيَّ
نَيا اأْن يفلَت مْنُه، واأْن  ، هَو حكُم الموِت، الَِّذي َل ُيمكُن لأحٍد ِفي الدُّ عامٍّ
يغَة ذاَت  َة ِفي الحكِم قِد ا�صتدَعِت ال�صِّ ينجَو مْن �صطوِتِه. اإنَّ هِذِه العموميَّ

: ميِر المالئِم لَها وِهي �صيغُة �صميِر الغائِب. يقوُل التِّهاِميُّ ال�صَّ

اعَر ِفي البيِت الثَّالِث، يقوُل:  ولكنَّ ال�صَّ

طبيعِة  و�صِف  ِفي  ا�صتعمَل  ��ِذي  الَّ  - الغائِب  �صميِر  مْن  انتقَل  حيُث 
بِه  ُث  ُيحدِّ »واأن��َت«  الخطاِب  �صميِر  اإَلى   - الكدِر  عَلى  المطبوعِة  نَيا  الدُّ
اِت  الذَّ مَن  لقتراِبِه  ف�ِصيِّ  النَّ الخطاِب  ِة  لخ�صو�صيَّ ُمنا�صٌب  وهَو  نف�َصُه. 
ابِع؛ ليواكَب  ليدلَّ بِه عَلى حزِنَها. ثمَّ يعوُد اإَلى �صميِر الغائِب ِفي البيِت الرَّ

َة: العموميَّ

ــــَراِر ـــــ ـــــَداِر َق ــــــ ـــَيـــا ِب ْنــــ ـــدُّ ـــا َهـــــــــــِذِه الــــ َمــــ

ـــــَذاِء َوالأَْكــــــــــــــَداِر ــَواً ِمـــــَن الأَْقــــــ ـــ ــْف ـــ �ــصَ

َجـــاِر ــِة  ـــ ــِريَّ ـــ ــَب اْل ِفــــي  ـــــِة  اْلــمــْنــيَّ ُحـــــْكـــــُم 

ُتِريـُدَهـا ـــَت  َواأَْنــــ ــَدٍر  ـــ َك َعـــــلـَـى  ُطـــــِبــَعــْت 
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اإ�صابِة  ِفي  ِة  موليَّ وال�صُّ التَّعميِم  اإَلى  الغائِب عائدًا  ُف �صميَر  ُيوظِّ ثمَّ 
ابِع ع�صَر  َر بذلَك عْن ُم�صاِبِه الأليِم، وذلَك ِفي البيتيِن الرَّ الب�صِر؛ ليت�صبَّ

والخام�ِس ع�صَر:

عْن  َر  لُيعبِّ الغائِب؛  ب�صميِر  ابِع  وال�صَّ اد�ِس  ال�صَّ البيِتيِن  ِفي  ويعت�صُم 
َغ بَها حزَنُه وتاأثَُّرُه:  بِر عَلى البلَوى  والم�صائِب؛ لي�صوِّ ِة ال�صَّ عموميَّ

الثَّامْن  البيِتيِن  ِفي  ُه  فاإنَّ اإن�صاٍن  كلِّ  اإَلى  ت�صُل  َة  العموميَّ هِذِه  ولأنَّ 
فيِه  ُهُهم  ُينبِّ جماعّيًا  خطابًا  لُهم  َه  لُيوجِّ مخاطبيَن؛  ي�صتح�صُر  والتَّا�صِع 

نَيا قبَل فواِت الأواِن:  اإَلى �صرعِة الح�صوِل عَلى رغباِتِهم ِفي الدُّ

ِة الم�صيِر، ي�صتدُّ بِه الحزُن؛ فيهرُع اإَلى  ومَع ذلَك ال�صتئنا�ِس بعموميَّ
ِه ب�صميِر المتكلِِّم ِفي البيِت الثَّاِني ع�صَر يبوُح بِه عْن بالِغ حزِنِه:  بثِّ

اِتيِّ كا�صفًا  ُه ِفي البيِت الخام�ِس يعتمُد عَلى �صميِر الخطاِب الذَّ ولكنَّ
بِه تاأثَُّرُه بوفاِة �صغيِرِه:

وَتـــــــــــــــاِر ـــــــــُه ِلـــــــِطـــــــَاَبـــــــِة الأَ ـــــــــَدْدُت اأَْع

َهــــــــاِر �َصــِفيٍر  ــى  َعــلَ ــاَء  َجـــ ــرَّ الـــ َتــْبـــــِنـــــي 

ـــــَمـــــْرُء َبـــيـــَنـــُهـــــــَمـــا َخـــــــــَيــــاٌل �ـــَصـــــــاِر َواْلــــــ
ــــَداِر ـــِة اْلــــِمــــْقـــــ ــــ ـــاأَِزمَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــاَدٌة ِب ـــــ ــــَق ــــْن ُم

ـــــَحــاِر ــُر َكـــــــَواِكـــِب الأَ�ــصْ ــْم ـــ ــــَذاَك ُع َوَكـــــ
ــَراِر ـــ ـــــَوْقـــــِت �ــِص ــــْم ُيــْمـــــَهــــــــْل ِلـــ َبــــــــْدَراً َوَل

ـــَفـــٌر ِمـــــــــــَن الأَ�ــــصــــَفــــاِر ـــــْم �ـــَص ـــــاُرُك ـــــَم اأَْع
ـــَواِر ــــ ــــ ــــ َع ــــُهــــنَّ  ـــــ ـــــ َفــــاإِنَّ ــــَتـــــــــَردَّ  ُتــــ�ــــصْ اأَْن 

ــاِر َنـــ ــْذَوَة  ـــ ـــ َجـــ ـــَمـــاِء  اْل ِفــــي  ــٌب  ــلِّ ُمــَتــَطـــ

ـــٍق ــــ َروَن ـــاِرٍم ِذي  ــــ ِبـــ�ـــصَ ُوِتـــــــــــْرُت  ـــــــــي  اإِنِّ

ـَما نَّ َفـــاإِ اْلـُم�ْصـَتِحـيَل  َرَجـــــوَت  َواإَِذا 

َيـــْقـَظٌة ـــــُة  َواْلـــــَمــِنـــــيَّ ــوٌم  ـــ َن َفاْلــَعـي�ُش 
َبـْت اأَ و  اأَ ِبَذِلـَك  ـَيْت  َر�صِ اإْن  َوالنَّْفـ�ُش 

ــْمــِرِه ــَر ُعـــ ــاً َمـــــا َكـــــــــــاَن اأَْقــ�ــصَ ــَب ــوَك َيـــــا َك
ــَتــِدْر ــى َلـــــْم َيــ�ــصـــ ــــاٍم َمــ�ــصَ ـــــ َوِهــــــَاُل اأَيَّ

ـــَمـــا ـــُكـــْم ِعـــَجـــــــاًل اإِنَّ ــــ ــوا َمـــاآِرَب ـــ ــ�ــصُ َفــاْقـــ
ــــاِدُروا َوَب َبـاِب  ال�صَّ َخــيــَل  ـــــوا  َوَتــَراَكــ�ــصُ

ِطَباِعـَهــــا ــدَّ  �صِ ـــاِم  ــــ الأَيَّ َوُمَكـلِّـــــُف 
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اأَ مْن حزِنِه قلياًل،  موِليَّ قْد هدَّ ويبُدو اأنَّ هَذا ال�صتئنا�َس العموِميَّ ال�صُّ
عٍة متواليٍة ِفي البيِت الثَّاِني والع�صريَن، الَِّذي  َر عْن ذلَك ب�صمائَر متنوِّ فعبَّ
جاَء فيِه التَّعبيُر »اأبكيِه ثمَّ اأقوُل لُه«، �صاماًل �صميَريَّ المتكلِِّم والغائِب، 
الخطاِب؛  ب�صميَريِّ  ترْكَت«،  حيَن  ْقَت،  »وفِّ يغتاِن  ال�صِّ جاَءِت  حيَن  عَلى 
خفوِت  عْن  ال�صتح�صاِر  بذلَك  واإعالنًا  غيِر،  ال�صَّ للفقيِد  ا�صتح�صارًا 
ائفَة  نَيا الزَّ حزِنِه، وت�صليِمِه بالق�صاِء، وكيَف َل ُي�صلُِّم بِه، وهَو قْد غادَر الدُّ

: الفانيَة الغادرَة؟!. يقوُل التِّهاِميُّ

�صميَريِّ  بيَن  المراوحِة  اإَلى  والع�صريَن  الثَّالِث  البيِت  ِفي  يعمُد  ثمَّ 
ر�صاُه  وبالثَّاِني  مجاورِتِه،  عَلى  حزَنُه  ِل  ب���الأوَّ نًا  ُمبيِّ والغياِب،  التكلُِّم 
: ِه وهَو اأكرُم جواٍر. يقوُل التِّهاِميُّ وفرَحُه؛ لأنَّ �صغيَرُه الفقيَد ِفي جواِر ربِّ

»التَّبادُل  َها  اأمدَّ كيَف  راأيَنا  اآنفًا،  المذكورِة  التِّهاِميِّ  اأبياِت  في  اإذًا 
عْن  »الن��ح��راِف«  ِف��ي  ت�نح�صُر  ٍة  تاأثيريَّ ٍة  اإ�صافيَّ بطاقٍة   » مائِريُّ ال�صَّ
ي  التَّلقِّ قدرَة  ي�صتثيُر  الَِّذي  النتقاِليِّ  الأداِء  ِة«  َو»حركيَّ  ، اللَُّغِويِّ الماألوِف 
ابِع العموِديِّ اأَو التَّقليِديِّ الَِّذي يخ�صُع  ي هِذِه الأبياِت ذاِت الطَّ لَدى ُمتلقِّ

ِة القديمِة ونظاِمَها الموروِث. لتقاليِد الق�صيدِة العربيَّ

ُر: 4 - التَّاأثيُر والتَّاأثُّ
لي�َس الهدُف مْن هَذا العنواِن الموازنَة بيَن كلٍّ مَن التِّهاِميِّ وبع�ِس 
م�صتقلٍَّة،  درا�صٍة  اإَلى  يحتاُج  فذلَك  لُه،  والمعا�صريَن  القداَمى  عراِء  ال�صُّ
َما الهدُف مْنُه الإبانُة عْن بع�ِس َما اأخَذُه كلٌّ مْن معاِني واأفكاِر الآخِر،  واإنَّ
اأثُِّر، كَما تجدُر الإ�صارُة اأنَّ �صعراَء هَذا  اأثيِر والتَّ ُمبرزيَن ِفي ذلَك مَدى التَّ

َداِر اأَلأََم  ـــَت  ــــ ـــَرْك ــــ َت ِحـــيـــَن  ـــــــــْقــــَت  ُوفِّ

ـــــَواِرِه َوِجــــــــَواِري ــــــ ــاَن َبـــيـــــــَن ِج ـــ ــتَّ ـــ ـــ ـــ �ــَص

ــُه: ـــ ــــوُل ُمـــْعـــــــَتـــــــِذَراً َل ــمَّ اأَُقـــــ ـــ ـــ اأَْبـــِكـــــــيـــِه ُث

ـــــــُه َجـــــــــــــاَوْرُت اأَْعـــــــــــَداِئـــــي َوَجـــــــــاوَر َربَّ
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ُفوا  ت�صرَّ ُهم  ولكنَّ القديمِة،  وِر  وال�صُّ المعاِني  ِفي  ُيعيدوَن  اأخُذوا  الع�صِر 
ْن �صبقوُهم،  يَن؛ حتَّى يميُزوا اأنف�َصُهم ِممَّ فاٍت �صَعوا اإليَها جادِّ فيَها ت�صرُّ
لع�صِرِه،  اإفرازًا  اعُر  ال�صَّ كاَن  ا  ولمَّ الجديدُة.  َطوابُعُهم  لُهم  تكوَن  وحتَّى 
فقْد  ��ِة،  والأدب��يَّ ِة  والفكريَّ ِة  والجتماعيَّ ِة  يا�صيَّ ال�صِّ لظروِفِه  لًة  ومح�صِّ
�صدَر عِن التِّهاِميِّ َما يبيُن عْن هِذِه الحقيقِة. هَذا، و�صيكوُن تناوُلَنا ِفي 

محوريِن:

عراُء القداَمى: اأوًل - التِّهاِمي وال�صُّ
ي، فيَما ُعِرَف  ِب المتنبِّ يِّ ويلِة باأِبي الطَّ ُرَنا التِّهاِميُّ ِفي رحلِتِه الطَّ ُيذكِّ
يقولوَن،  كَما  اأمنيِتِه،  تحقيِق  دوَن  ُتُه  منيَّ فحاَلْت  لالإمارِة،  مْن حبٍّ  عْنُه 
ا�ِس. ونحُن اإَذا  ْنَيا و�صاغل النَّ وكاَن - بعَد وفاِتِه - اأقلَّ حّظًا مْن مالِئ الدُّ
، وجاَزْت لَنا المقارنُة بيَنُه وبيَن �صواُه،  ْقَنا ِفي درا�صِة �صعِر التِّهاِميِّ تعمَّ
الَِّتي  المزايا  كثيرًا مَن  وراأيَنا  ي،  المتنبِّ وبيَن  بيَنُه  �صبهًا عجيبًا  لوجْدَنا 
بيَن  اأثُِّر  والتَّ اأثيِر  التَّ نلم�ُس فيَها ظاهرَة  الَِّتي  الأمثلِة  بيَنُهَما. ومَن  تجمُع 

: اعريِن ِفي هِذِه الق�صيدِة، قوُل التِّهاِميِّ ال�صَّ

قوِل  م��ْن  َم��ا  ن��وٍع  م��ْن  ًة  تنا�صيَّ ���ص��ورًة  ُن  ي��ك��وِّ يكاُد  البيَت  ه��َذا  اإنَّ 
ي)73(: )بحُر الخفيِف( المتنبِّ

اعريِن  وَل �صكَّ اأنَّ اأكبَر دليٍل �صكِليٍّ عَلى ازدواِج الموازنِة ا�صتراُك ال�صَّ
: ِفي المعَنى. وقوُل التِّهاِميِّ

اأَوَطــاِري اْنَق�صـْت  َفِقِد  ى  اْنَق�صَ ــاإَِذا  َف

ـــــى ــــْرِء َولَّ ــــَم ــــِن اْل ـــــَيـــــا َع ـــاإَِذا َولَّ ــــ ــــ َف

َوَروُقـــــُه ـَباُب  ال�صَّ ْنـَيا  الدُّ ِمــَن  َوَطـــــِري 

ــَبــاُب ـــ َو�ــَص ــٌة  ـــــــــــحَّ �ــصِ اْلَعــيــ�ِش  اآَلـــــــُة 

ــــاِر ــــَعـــــ الأَ�ــــصْ ــــَن  ِمـــــ اإِلَّ  ـــا  ــــ َم ـــرَّ ــــ ـــ�ـــص َوَت
ــا ُروؤَْيـــــــــــــَة الأَْبــــ�ــــصــــاِر ــَن ـــ ــْم ـــ ــَه ـــ ـــى اتَّ َحـــتَّ

ــَوَرى اْل ِمــَن  َواْلـَوَفـاُء  ُم  ـَكرُّ التَّ َذَهــــَب 
َوَغيِرِهـْم ـَقـاِت  الثِّ ِخــَيــاَنــاُت  َوَف�َصـْت 
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ًا  تنا�صّ اأَو  تنميُتَها  ْت  تمَّ »تف�صيلًة«  يكوَنا  اأْن  البيتاِن  هذاِن  وُيو�صُك 
ب�صورٍة َما، مْن بيَتي اأِبى فرا�ٍس الحمداِني الآتييِن)74(: )بحُر الب�صيِط(

وكَذا قوُلُه)75(: )بحُر الب�صيِط(

ْهُر ِلي ِباْلَمْنـِع َواْلَيـا�ِش َح الدَّ َقْد �صـرَّ
ــا�ــِش ْهــِر َوالــنَّ ــِنــي َجـــــاِهــٌل ِبــالــدَّ َكــاأَنَّ

َمـا ِلـي اأَُعاِتُب َدْهِري اأَيـَن َيْذَهــُب ِبـي
اأَْبـــــِغــي اْلـــــَوَفــاَء ِبـــــَدْهــٍر َل َوَفـــاَء َلُه

وقْد اأ�صاَر ابُن �صاكٍر الكتِبّي اإَلى اأنَّ قوَل �صاعِرَنا:

ْحِوّي  النَّ اِب  الخ�صَّ اإ�صماعيَل  بِن  حمِن  عبِدالرَّ عي�َصى  اأِبي  قوِل  مثُل 
ّي)76(:)بحُر الب�صيِط( الَعرو�صِ

وقوُل الإماِم عِلي بِن اأِبي طالٍب، ر�صي اهلل عنه: )بحُر الكامِل(

: يُّ ثانياً - التِّهاِميُّ والمعرِّ
ُممثَّاًل  التُّراِثيِّ  عِر  ال�صِّ التِّهاِميِّ عنَد حدوِد  �صاعِرَنا  تاأثُّ�ُر  ْف  يتوقَّ لْم 
عراِء، بْل امتد اإَلى �صعِر معا�صِريِه،  ي وغيِرِه مَن ال�صُّ ذلَك ِفي �صعِر المتنبِّ
َز عَلى اأبنيِتِه وتعبيراِتِه الجزلِة الفخمِة  ، وقْد ركَّ يُّ ٍة المعرِّ وب�صفٍة خا�صَّ
بذاِتَها،  با�صتعماِلَها  اأَو  مْنَها  يقترُب  َما  با�صتعماِل  �صاعَرَنا  ُتْغِري  ِتي  الَّ
، حتَّى تكاَد تكوُن بع�ُس  َر اأي�صًا، بالتِّهاِميِّ يُّ نف�ُصُه قْد تاأثَّ َما يكوُن المعرِّ وربَّ
ْن  َما اأخَذ الثناِن هِذِه المعاِني ِممَّ ، وربَّ اأبياِتِه ماأخوذًة مْن اأبياِت التِّهاِميِّ
ِو اتِّ�صاٌل  �صبقوُهَما. وقْد عا�َس كالُهَما متعا�صريِن، وحدَث بيَنُهَما لقاٌء اأَ

َمَع اْلُخُطوِب َكَما ُيْر�صـِيَك َظاِهُرُه؟

الأَْخــَبــاِر ِمــَن  َخـَبـَراً  ُيــَرى  َحـــتَّى 

ـاِريِخ َمْكــُتوَبا َحـتَّى َراأَيَناَك ِفـي التَّ

ـــاُل ـــــــــاَخ ِبـــــــــــَبـــابـــِه اْلـــَجـــمَّ ـــى اأََن َحـــــــتَّ

ـِذي ُيْر�صـيَك َبـاِطُنـُه اأَيـَن اْلَخِليُل الَّ

ُمْخِبَراً ِفيَهــا  الإِْنـ�َصاُن  ُيَرى  َبـيـَنا 

َتْكــُتُبــُه ـاِريـِخ  ِبالتَّ َتْلـَهـُج  َمـاِزْلـَت 

ُمَنـاِدَياً ِحـيـِل  ِبالرَّ ُرُخ  َي�صْ َمــــاَزاَل 



محمود علي عبداملعطي
20

15
ل 

يـ
بر

- إ
هـ 

14
36

ب 
جـ

، ر
 4

0 
دد

لع
ا

259

جـــــذور

تمَّ  ��ُه  اأنَّ ُيْعَرْف  "ولْم  ق��اَل:  عنَدَما  ديواِنِه  ًق  ُمحقِّ يزعُم  َما  خالِف  عَلى 
؛ لأنَّ  يِّ بعَد وفاِة التِّهاِميِّ بيَنُهَما لقاٌء اأَِو اتِّ�صاٌل، وقِد امتدَّ العمُر بالمعرِّ
449ه�«)77(،  ي عاَم  يُّ فقْد ُتوفِّ ا المعرِّ ي عاَم )416ه�(، واأمَّ التِّهاِميَّ ُتوفِّ
َر  تاأثَّ يَّ  المعرِّ باأنَّ  نجزَم  اأْن  ن�صتطيُع  »وَل  اآخَر:  مو�صٍع  ِفي  كذلَك  وقوُلُه 

بالتِّهاِميِّ اأَو قراأَ �صعَرُه ...«)78(.
ُد بُن عِليِّ العظيِميِّ الحلِبيِّ )482ه� - 556ه�(،  ولعلَّ فيَما اأورَدُه محمَّ
ُه ِفي  واِة اإْن لْم يكْن اأكثُرُهم؛ اإْذ ُيورُد اأنَّ ُح لَنا َما اأغفَلُه معظُم الرُّ َما ُيو�صِّ
ٍد التِّهاِميُّ  ريُف اأُبو الح�صِن عِليٌّ بُن محمَّ »�صنِة ثالٍث واأربعمائٍة ورَد ال�صَّ
كتاِب  ِفي  ورَد  كَما  ِة«)79(،  بالمعرَّ العالِء  باأِبي  واجتمَع  اِم،  ال�صَّ �صاعُر 
ي لبِن العديِم؛ اإْذ يقوُل: »�صمْعُت والِدي، رحَمُه اهلُل،  الإن�صاِف والتَّحرِّ
يقوُل: بلغِني اأنَّ اأَبا العالِء بَن �صليماَن كاَن ُيعجُبُه ق�صيدَة التِّهاِميِّ الَِّتي 

ُلَها: يرِثي بَها ولَدُه، واأوَّ

اَها؛  اإيَّ وي�صتن�صُدُه  اإلَّ  العلِم  اأهِل  مْن  اأحٌد  عليِه  َي��ِرُد  َل  فكاَن  قاَل: 
العالِء،  اأِب��ي  عَلى  ودخ��َل  النُّعماِن،  َة  معرَّ التِّهاِميُّ  فقدَم  بَها،  لإعجاِبِه 
َنَعْم، وكيَف  ؟ فقاَل:  اأنَت التِّهاِميُّ اَها، فاأن�صَدَها، فقاَل لُه:  اإيَّ فا�صتن�صَدُه 
ِني �صمْعُتَها مْنَك ومْن غيِرَك، فاأدرْكُت مْن حاِلَك اأنََّك  عرفتِني؟، فقاَل: لأنَّ
كتور �صالح  الدُّ يقوُل  قائُلَها«)80(.  اأنََّك  فعلْمُت  قريٍح،  قلٍب  مْن  تن�صُدَها 
بمكاٍن عظيٍم  ِة  الأهميَّ مَن  الإن�صاِد  اأنَّ عن�صَر  راأيِي  »وِفي  عبدالحافظ: 
الخ�صو�ِس...؛  وجِه  عَلى  مْنُه  القديِم  عِر  ال�صِّ وِفي   ، العرِبيِّ عِر  ال�صَّ ِفي 
لتحفَظ  ثمَّ  اأوًل،  لت�صمَع  يلقيَها  اعُر  ال�صَّ ك��اَن  القديمَة  الق�صيدَة  لأنَّ 
اعَر حيَن ين�صُد بع�صًا مْن �صعِرِه ي�صتعيُد تلَك  ثانيًا،...«)81(. كَما اأنَّ ال�صَّ
اأَِو  امُع  ال�صَّ ي�صرَكُه  حتَّى  النَّظِم  اأثناِء  ِفي  تملَّكْتُه  الَِّتي  َة  ف�صيَّ النَّ الحالَة 

ــــَراِر ـــــ ـــــَداِر َق ــــــ ـــَيـــا ِب ْنــــ ـــدُّ ـــا َهـــــــــــِذِه الــــ َمــــ َجـــاِر ــِة  ـــ ــِريَّ ـــ ــَب اْل ِفــــي  ـــــِة  اْلــمــْنــيَّ ُحـــــْكـــــُم 
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ي  ي ِفي كلِّ اأحا�صي�ِصِه وخلجاِت نف�ِصِه)82(. فَما باُلَك اإَذا كاَن المتلقِّ المتلقِّ
ُد اأنَّ الأنواَع  ، اإنَّ الأمَر هَنا، يخ�صُع لمقايي�َس دقيقٍة!.وهَذا ُيوؤكِّ يُّ هَو المعرِّ
الوظيفِة  بجانِب  الوظائِف  مَن  مجموعٍة  وج��وَد  نكتنُه  تجعُلَنا  َة  عريَّ ال�صِّ
جِليٍّ  ب�صكٍل  ي�صتدِعي  الغناِئيُّ  عُر  فال�صِّ  - عريَّة  ال�صِّ الوظيفِة  المهيمنِة- 
ى  اإليِه يتبدَّ َنْحَو المر�صِل  َه  عَر الموجَّ ال�صِّ اأنَّ  َكَما  َة)*(.  الوظيفَة النفعاليَّ

مرتبطًا بالوظيفِة الإيعازيَّة)83(.
قاَلُه  قْد  مَعُه،  نتعامُل  الَِّذي  النَّ�سَّ  هَذا  اأنَّ  اإَلى  الإ�صارِة  مَن  ولبدَّ 
الأوَل��ى  الحقيقِة  ِة  الفعليَّ التَّجربِة  عمِق  م��َدى  َر  لنت�صوَّ ابَنُه؛  َفَقَد  اأٌب 
الأُب  وهَو  َل،  الأوَّ التَّجربِة  �صاحَب  فاإنَّ  وكذلَك  الحدَث،  �صاحَبِت  الَِّتي 
فقِد  ولذلَك  المبا�صَر؛  تاأثيَرُه  ى  وتلقَّ الحدِث،  مَن  القرِب  كلَّ  قريبًا  كاَن 
خ�صائ�سِ  اأهمِّ  مْن  ًة  خا�صيَّ اعِر،  ال�صَّ لَدى  ُة  عريَّ ال�صِّ التَّجربُة  اكت�صَبِت 
ُة،  الفعليَّ الممار�صُة  اأَِو  ُة،  الحقيقيَّ المعاي�صُة  وِهي  اأَل  ِة  عريَّ ال�صِّ التَّجربِة 
�صادقًا،  رثاًء  غيِرِهم،  اأبناَء  رَثوا  �صعراُء  هناَك  لي�َس  ُه  اأنَّ هَذا  يعِني  وَل 
دَق  ُه مْن باِب اأوَلى اأْن نجَد هَذا ال�صِّ ولكْن َما اأرْدُت الإ�صارَة اإليِه هَنا، اأنَّ
ُة ِهي اأ�سُّ التَّجربِة  عراِء الَّذيَن رَثوا اأبناَءُهم؛ فالمعاناُة الحقيقيَّ عنَد ال�صُّ
ى  ابِنِه؛ فتنزَّ بالألِم لموِت  اكتَوى  بيَن �صاعٍر  ِة)84(. وفرٌق �صا�صٌع  عريَّ ال�صِّ
وكَما  لغيِرِه،  ابنًا  فرَثى  الحدَث،  ُيَعاِن  لْم  واآخَر  �صعرًا،  ل�صاِنِه  مْن  الألُم 
اأنَّ  ول�صكَّ  الم�صتاأجرِة«)85(.  ائحِة  النَّ مثَل  ْكَلى  الثَّ ائحُة  النَّ »لي�َصِت  قيَل: 
لِة  ال�صِّ مَن  ُق  وُتوثِّ الحدِث،  ِفي  الندغاِم  مَن  تزيُد  َة،  الحقيقيَّ المعاناَة 
َلِو  ُه  لأنَّ واأرَقى �صورًة؛  اأعمَق،  اعِر والمو�صوِع، وتح�صُل معاي�صًة  ال�صَّ بيَن 
ٍد،  َنا �صن�صهُد ولدَة عمٍل جيِّ اجتمَعِت المعاي�صُة والقدرُة عَلى الإبداِع، فاإنَّ
َنا، ون�صعُر ِبِه ِفي ذواِت اأنف�ِصَنا)86(. ُه يهمُّ نقروؤُُه فن�صعُر ِبِه، وننفعُل ِبِه وكاأنَّ
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يِّ بالق�صيدِة: - �صرُّ اإعجاِب المعرِّ
ي بهذه الق�صيدِة، لدرجِة  �صوؤاٌل يطرُح نف�َصُه، َما �صرُّ اإعجاِب المعرِّ
َنا لنَرى ت�صابهًا  اإنَّ َد؟.  اأْن تتردَّ ُه ي�صتن�صُدَها دائمًا، وتحُلو ِفي م�صامِعِه  اأنَّ
، وهَذا التَّ�صابُه قائٌم  يِّ مْن بع�ِس الوجوِه بيَن �صعِر التِّهاِميِّ و�صعِر المعرِّ

عَلى �صيئيِن هَما:
اأوًل - �صدُق الأحا�صي�ِش:

ُه وفوؤاَدُه؛ لفقِدِه فلذِة  التِّهاِميُّ ِفي ق�صيدِتِه تلَك قْد اأكَل الحزُن قلبَّ
مٌة لهالِكِه هَو، وذلَك عنَدَما يقوُل: ُه ُمقدِّ كبِدِه، والَِّذي راأَى اأنَّ

َل  ��اَم  الأيَّ واأنَّ  كَوى،  وال�صَّ الحزِن  مَن  �صفحاٌت  ِهي  بعَدُه  الحياَة  اإنَّ 
كرياِت، نحُن  ُد لُه هذِه الذِّ َما ُتجدِّ زَء وتلَك الم�صيبَة، واإنَّ ُتْن�ِصيِه هَذا الرُّ
ادُق ينبعُث حّقًا مْن عاطفٍة  ثاُء ال�صَّ اأماَم �صاعٍر �صادٍق ِفي اأحا�صي�ِصِه، والرِّ
امِع والقارِئ؛  ٍة وقلٍب ُموَجٍع، ويكوُن َذا اأثٍر ُمحزٍن عميٍق ِفي نف�ِس ال�صَّ حارَّ
اعِر بالحزِن فينقُلُه �صعُرُه البارُع اإَلى نف�ِس القارِئ. اإنَّ  اإْذ تمتلُئ نف�ُس ال�صَّ
�صاعَرَنا التِّهاِميَّ اأَماَم ناقٍد ي�صدُق ِفي اأحا�صي�ِصِه اإَلى اأبعِد غايٍة، ومْن هَنا 
يِّ فا�صتن�صَدَها،  اقِد المعرِّ التَقِت الق�صيدُة بمعزٍل عْن �صاعِرَها بح�سِّ النَّ
ِفَها �صحابَة  ثمَّ حيَن �صمَعَها مْن قائِلَها غَدِت الق�صيدُة ل�صدِق م�صاعِر ُموؤلِّ
ِل وهلٍة، وكاأنَّ حزَن  اعُر قراءَتَها، فيكت�صُف ق�صيدَتُه لأوَّ حزٍن، ُيعيُد ال�صَّ
اعُر مَع ق�صيدِتِه - حيَن يلقيَها -  ُد ذكرياُتُه، فيتعامُل ال�صَّ الأم�ِس تتجدَّ
ورَة  اعُر ابَنُه وهَو يحت�صُر، ي�صتح�صُر تلَك ال�صُّ معاملًة جديدًة، فيَرى ال�صَّ
واإِن  نف�ُصُه  الحزُن  لديِه  الَِّذي  يِّ  المعرِّ اأماَم  ق�صيدِتِه  اإلقاِء  ِفي  فينفجُر 
تجاَه  ُة  التَّ�صاوؤميَّ والنَّظرُة  الأبِدي،  الحزِن  بواكيُر  لديِه  بواعُثُه،  اختلَفْت 
ْت نظرُتَنا  الأحياِء، فوجَد ِفي �صعِر التِّهاِميِّ ُمعادًل مو�صوعّيًا - اإْن �صحَّ

الآَثـــاِر ِفـي  َفاْلُكـلُّ  اْلَفَتى  َبْعـ�ُش  ُه َفاإَِذا َم�صى ى َبْع�صُ َوَلــِدي اْلُمَعزَّ
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 ، بالتِّهاِميِّ ُفُه  ُيعرِّ َمْن  ريُر غيُر محتاٍج  ال�صَّ يُّ  نف�ِصِه، والمعرِّ ِفي  لَما  لُه- 
َل بَما لْم  وَت المحمَّ ُمُه لُه بعَد اإن�صاِدِه لق�صيدِتِه؛ اإْذ يعرُف اأنَّ ال�صَّ وُيقدِّ

اعِر نف�ِصِه.  يحمْلُه �صوٌت مْن قبُل هَو �صوُت ال�صَّ

ثانياً - النَّظرُة التَّ�صاوؤميَُّة:
يِّ ذاَتُه؛ هَذا الحزَن  لعلَّ التِّهاِميَّ ِفي ق�صيدِتِه قْد لم�َس حزَن المعرِّ
نَيا باَل اأ�صدقاٍء، وباَل معَنى، وينظُر اإليَها هِذِه النَّظرَة  الَِّذي جعَلُه يَرى الدُّ
وداَء، ويَراَها عَلى حقيقِتَها؛ اأَي اأنَّ �صروَرَها اأغلُب، ولَذا فيعجُب مْن  ال�صَّ

ِة ِفي طوِل البقاِء فيَها)87(: ا�ِس عليَها، ورغبِتِهم الملحَّ تكالِب النَّ
األي�َس هَو القائُل)88(: )بحُر الخفيِف(

وَها ُهو َذا اأُبو الح�صِن التِّهاِميُّ يقوُل:

ا�ِس  كَوى؛ الجميُع ي�صُكو مَن الجميِع، كلُّ النَّ اإنَّ هَذا الع�صَر ع�صُر ال�صَّ
بيلِة  اأعداٌء ِفي راأيِه، َل فرَق بيَن هَذا وذاَك، فاَل وجوَد للمعاِني والقيِم النَّ

اإلَّ ِفي َعالِم القري�ِس:

)89(: )بحُر الوافِر( يُّ وُت ذاُتُه الَِّذي قاَلُه المعرِّ ُه ال�صَّ اإنَّ

وقوُلُه)90(: )بحُر الب�صيِط(

ــاِد ـــ اْزِدَي ِفــي  ــٍب  َراِغـــ ِمــْن  اإِلَّ  ـــَجــُب 

ــيــَن ِجـــــــَواِرِه َوِجـــــــــَواِري ـــ ـــــاَن َب ــتَّ ـــ �ــَص

ــا اأَْعـــــــــــــــ ــَم ــاُة َف ـــ ــَي ــَهـــــا اْلــَحـــ ــَعــٌب ُكـــــلُّ ـــ َت

ـــــُه َجـــــــاَوْرُت اأَْعـــــــَداِئـــي َوَجــــــاوَر َربَّ

ــــاِر ــــَعـــــ الأَ�ــــصْ ــــَن  ِمـــــ اإِلَّ  ـــا  ــــ َم ـــرَّ ــــ ـــ�ـــص َوَت
ــا ُروؤَْيـــــــــــــَة الأَْبــــ�ــــصــــاِر ــَن ـــ ــْم ـــ ــَه ـــ ـــى اتَّ َحـــتَّ

ُفـــــــــوؤَاَدا ـــرٍّ  �ـــصِ ــى  ــلَ ـــ ـــ َع َتـــــــــاأَْمــــْن  وَل 
ــاَدا ـــ ــَك ُت اأْن  َمــَخــاَفــَة  ــَعـــــْت  ــا َطـــــلَ ــَم َل

ــَوَرى اْل ِمــَن  َواْلـَوَفـاُء  ُم  ـَكرُّ التَّ َذَهــــَب 
َوَغيِرِهـْم ـَقـاِت  الثِّ ِخــَيــاَنــاُت  َوَف�َصـْت 

ــّراً ـــ َفـــُظـــنَّ ِبـــــ�ــَصــاِئــــــــِر الإِْخــــــــَواِن �ــَص
ُخــْبـِري اْلـَجوَزاُء  َخــَبَرْتـُهـُم  َفلَـــو 
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ويِل( وقوُلُه)91(: )بحُر الطَّ

ويِل( وقوُلُه)92(: )بحُر الطَّ

 ، التِّهاِميِّ الح�صِن  اأِبي  ابِن  ِفي  يُّ  المعرِّ ى  راأَ قْد  ذلَك  اإَلى  واإ�صافًة 
ْج واإْن لْم يكْن ُمجبرًا  مرثاًة لبِنِه الَِّذي ماَت مْن قبِل اأْن ُيوَلَد - اإْذ لْم يتزوَّ
ى،  م�صَ َما  عَلى  ُر  التَّح�صُّ ُه  اإنَّ َدَه��ا.  وردَّ الق�صيدَة  فا�صتن�صَد  ذلَك-  عَلى 
األَّ ينجَبُه حتَّى َل يجِنَي عليِه كَما جَنى  الَِّذي ودَّ  وُق الكامُن لالبِن  وال�صَّ

اآباوؤُه عليِه. يقوُل اأُبو العالِء)93(: )مجزوُء بحِر الكامِل(

: َر بقوِل التِّهاِميِّ قْد تاأثَّ

ابِق. يِّ ال�صَّ َر بقوِل المعرِّ اأَو لعلَّ التِّهاِميَّ قْد تاأثَّ

اأثَُّر Lnteraction َما رواُه الخوارزِميُّ  اأثيَر والتَّ ُد هَذا التَّ ولعلَّ َما ُيوؤكِّ
يَّ ِفي قوِلِه)94(: )بحُر الب�صيِط( يِّ مْن اأنَّ المعرِّ اِح ديواِن المعرِّ اأحُد �صرَّ

َوَهـاِزُل ـَفـاِق  النِّ ِفـي  ُمجدٌّ  َفِمْنُهْم 

ْرِف َل ِللنَّْجِم ِفي ال�صَغِر ْنُب ِللطَّ والذَّ

َوَمـــــــا َجــــــــَنــــــــيـــــُت َعـــــــــــلَـــــى اأََحـــــــــــْد

َثاِبٌت ِفـي الّطـْبِع  اَء  َحــوَّ َبِني  ِرَيــاُء 

ـوَرَتـُه َوالنَّْجُم ت�ْصَت�صـِغـُر الأَْبـ�صاُر �صُ

ـــــــيَّ ــــي َعـــــــــــلَ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاُه اأَِب ـــــ ــــَن َهـــــــــــَذا َجـــــ

ــــَداِن َواأَْخ ــَحـــــاٍب  اأَ�ــصْ ِعــ�ْصَرَة  ــاَء  اأَ�ــَص
اِنـــــي َوَفـــــدَّ َراَعـــاِنـــي  ــيـُت  َت�صكَّ َواإِْن 

َحْب َخـِليًا ُتـَناِفـُقْه َوِحـيَداً َوَل َت�صْ
ُيـَوافُقْه ـِديَقـاً  �صَ  ٍّ َحظـ َذا  َكاَن  َواإِْن 
َعــُبو�ٌش َو�صـاَع اْلِودُّ َلــوَل َمَراِفُقْه

ـاِر ظَّ ِللنُّ ْخـ�ِش  ال�صَّ �َصِئيَل  َيْبــُدو 
ـَغــاِر �صِ َغيُر  َوْهــَي  َغـــاَراً  �صِ َلُتــَرى 

َمـْن َعا�َش َغـــــيَر ُمَداٍج َمــْن ُيَعا�ِصـُرُه
َلــُه ـاِحـٍب َيَتَمـنَّـى َلـو ُنِعـيُت  َكـْم �صَ

ِهْم ـَفـاُق َفاأَْق�صِ ِطَباُع اْلـَوَرى ِفيَهـا النِّ
اُم اأَْن َتْرُزَق اْلفـَتـى َوَمـا ُتْحـ�ِصـُن الأَيَّ
َو�صِمـيـُرُه  ِخـلَّـُه  ِخــلٌّ  اِحُك  ُيـ�صَ

ُمـَفّخـٍم َفـُربَّ  ـَغـَراً  �صِ ُيْحـَتَقـْر  اإْن 
َمَحـلِّـَها ُعـــــُلـــــوِّ  ــي  ِف ــَب  ـــ ــَكــَواِك اْل اإِنَّ 

م
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ي لاإعجاِب بالق�صيدِة: ُة الَِّتي دفَعِت المعرِّ - الأموُر الفنِّيَّ
ًة قْد ي�ِصي بَها النَّ�سُّ  يَّ اإنَّ القارَئ للق�صيدِة يلحُظ اأنَّ هناَك اأمورًا فنِّ
مَن  تكوُن  َما  ربَّ وهِذِه   ، النَّ�سِّ ِفي  ِر  التَّب�صُّ مَن  مزيٍد  اإَلى  اقِد  بالنَّ تدفُع 

يَّ لالإعجاِب بهِذِه الق�صيدِة منَها: العوامِل الَِّتي دفَعِت المعرِّ

اأوًل - التَّجديُد ِفي المعاِني:
ٍة،  ُيريُد مْن معاٍن بطريقٍة مبا�صرٍة وعاديَّ ا  ْر عمَّ ُيعبِّ لْم  التِّهاِميَّ  اإنَّ 
ِل  الأوَّ البيِت  ِفي  َة  المنيَّ فجعَل  مختلفٍة،  بطرٍق  ت�صويِرَها  اإَل��ى  لجاأَ  بْل 
ا�ِس  النَّ عَلى  يحكُم  وا�صعٍة،  �صلطٍة  َذا  عظيمًا  �صخ�صًا  ال��م��وُت«  »وِه��ي 
دارًا،  ْنَيا  الدُّ وجعَل  اأحٌد،  ُه  يردَّ اأْن  ي�صتطيُع  وَل  حكُمُه،  فينفُذ  واِل،  بالزَّ
عَلى  ُيْرَغُم  ي�صكُنَها  َمْن  كلُّ  فيَها،  وَن  ي�صتقرُّ َل  ُهم  ولكنَّ ا�ُس،  النَّ يقطُنَها 
َرَها ِفي البيِت  ترِكَها، وهكَذا نَراَها ت�صتقبُل الأجياَل تلَو الأجياِل. وقْد �صوَّ
َدَها، وخلَع عليَها �صفاِت موارِد الماِء،  الثَّاِني مطبوعًة عَلى الكدِر، فج�صَّ
مْن  فيَها  بَما  يفجعوَن  ُهْم  فاإَذا  �صيَن  ُمتعطِّ اإليَها  ينظروُن  ا�َس  النَّ وجعَل 
وَن اأْن يجدوَها �صافيًة لترِوَي َما ِفي نفو�ِصِهم  كدٍر واأقذاٍء، وكْم كاُنوا يتمنَّ
اإَلى  �ٌس  َما هَو تعطُّ اإَلى ماٍء، واإنَّ �صًا  مْن ظماأٍ، ولي�َس هَذا ِفي حقيقِتِه تعطُّ
َما  اعَر قْد تناوَل ِفي ت�صويِرِه  ال�صَّ اأنَّ  عادِة والهناِء، وهَذا دليٌل عَلى  ال�صَّ
ا�ُس مْن �صعادٍة فرمَز اإليِه ب�صفاِء المورِد وعذوبِتِه. اإ�صافًة اإَلى  ين�صُدُه النَّ
اإن�صانًا  ُيخاطُب  ُه  كاأنَّ المفرِد،  المخاطِب  ا�صتخدَم �صميَر  قِد  هَذا نجُدُه 
َة جمعاَء عبَر هَذا الفرِد.  ُه ِفي حقيقِة الأمِر ُيخاطُب الإن�صانيَّ فردًا، ولكنَّ

: َنا َلو نظْرَنا اإَلى قوِل التِّهاِميِّ واإنَّ
الأَوَغــــاِر ِمــَن  ـــــُدوُرُهــُم  �ــصُ ـْت  �َصمَّ
ــــاِر ـــــٍة َوُقــــُلــــوُبــــُهــــْم ِفــــي َن ِفــــي َجـــــنَّ

َمـا ِلـَحـرِّ  َحا�ِصـَديَّ  لأَْرَحـــُم  ـــــي  اإِنِّ
َفُعـُيوُنُهــــْم ِبــي  اهلِل  َنَظُروا �صِنيَع 
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نجُد اأنَّ التِّهاِميَّ اأجاَد اإحادًة وا�صحًة ِفي هذيِن البيتيِن؛ اإْذ ُتو�صُك 
اعِر؛ لأنَّ  ِقَبِل ال�صَّ اأْن تكوَن رحمُة الحا�صديَن �صيئًا َذا نظرٍة جديدٍة مْن 
ا  العادَة جَرْت عَلى ذمِّ الحا�صديَن وكراهِتِهم، لكنَّ التِّهاِميَّ يرحُمُهم ِممَّ
ِفي �صدوِرِهم مْن ُحنٍق وُبغ�ٍس، ثمَّ ياأِتي بتلَك المفارقِة العجيبِة، وِهي اأنَّ 
َة َل ت�صُل  ٍة لَما يروَن مْن نعيٍم ي�صاحُبُه، ولكنَّ هِذِه الجنَّ عيوَنُهم ِفي جنَّ
ُج ِفي قلوِبِهم،  ُل اإَلى ناٍر تغِلي ِفي �صدوِرِهم، وتتاأجَّ َما تتحوَّ اإَلى قلوِبِهم، واإنَّ
َم لُهم!. اإنَّ مثَل هَذا القوِل  اعُر اأماَم هَذا الموقِف اإلَّ اأْن يترحَّ وَل يملُك ال�صَّ
َل ي�صدُر اإلَّ اإَذا كاَن �صاحُبُه قوّيًا، َل ياأبُه بح�صِد الحا�صديَن والحاقديَن، 

ِتِه. امعيَن، وهَذا معَنى مقبوٌل ي�صهُد العقُل ب�صحَّ والأعداِء الطَّ
ِفي  رائعًة  ��ًة  اأدب��يَّ و�صياغًة  محكمًة  ًة  يَّ فنِّ �صنعًة  الق�صيدِة  ِف��ي  اإنَّ 
المعاِني طَغْت عَلى الأ�صلوِب فاأ�صعَفْتُه وم�صَخْت جماَلُه، ول الأ�صلوِب كاَن 
اعُر ِفي المالءمِة بيَن المعاِني والمباِني،  َق ال�صَّ عَلى ح�صاِب المعَنى، بْل ُوفِّ
ِر عنَها؛ فالألفاُظ غيُر ُمتباينٍة، بْل ُمتقاربٍة ِفي  وبيَن الفكرِة واللَّفِظ الُمعبِّ
ال�صِة، والمعاِني ُمنا�صبٌة لألفاِظَها مْن غيِر اأْن يك�صَو  ِة وال�صَّ قَّ الجزالِة والرِّ
، بْل ُي�صاغاِن معًا �صياغًة  خيَف اأَو عَلى ال�صدِّ ريُف المعَنى ال�صَّ اللَّفُظ ال�صَّ

تتنا�صُب وتتالءُم.
ثانياً - جماُل التَّ�صويِر:

الق�صيدَة،  تلَك  ُل  ُيف�صِّ يَّ  المعرِّ جعَلِت  الَِّتي  الأ�صياِء  مَن  كاَن  َما  ربَّ
ٍة جميلٍة؛ فالق�صيدُة مليئٌة بالتَّ�صبيهاِت،  اإعجاُبُه بَما فيَها مْن لمحاٍت بالغيَّ
ِة، وقْد تناوْلَنا ذلَك  ناِت البديعيَّ وال�صتعاراِت، والكناياِت، وكذلَك المح�صِّ

را�صِة، كلٌّ ِفي مو�صِعِه. ِفي ثناَيا الدِّ
ثالثاً - �صيـوُع الحكمِة ِفي الق�صيدِة:

اعَر قْد نظَر اإَلى الحياِة  اإنَّ نظرًة ِفي الق�صيدِة ُتعِطي انطباعًا باأنَّ ال�صَّ
ُم لَنا خال�صَة تجارِبِه، َوُبَعَد  واختبَر �صروَبَها، و�صبَر اأغواَرَها، لَذا فهَو ُيقدِّ
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َما وجَد  اعُر ربَّ ِر والتَّدبُِّر، وال�صَّ روؤيِتِه للحياِة، ولعلَّ الحزَن اأدَعى اإَلى التَّفكُّ
ولعلَّ هَذا  الحياِة،  َر مْن جديٍد حياَل  التَّفكُّ ُيعيَد  لَكي  اأنَّ فقداَنُه مدعاٌة 
قِديِّ الَِّذي  ِه النَّ ُد الق�صيدَة بح�صِّ ، فراَح ُيردِّ يِّ �صادَف هَوًى ِفي نف�ِس المعرِّ
�صرْبَنا  وقْد  وم�صاعِرِه،  اإح�صا�ِصِه  وعْن  عنُه  ُر  ُيعبِّ َما  اعِر  ال�صَّ مَن  ياأخُذ 
ِة عَلى �صيوِع الحكمِة ِفي الق�صيدِة، وذلَك عنَد حديِثَنا  الَّ بع�َس الأمثلِة الدَّ

عْن بناِء الق�صيدِة.
واأذكُر الآَن - َما اتَّفَق ِلي العثوُر عليِه ِفي كتِب الأدِب، اأَِو ا�صتخرَجُه 
الخاطُر الكليُل اأثناَء مطالعِة هِذِه الق�صيدِة - بع�َس الأبياِت الأخَرى الَِّتي 
اأ�صعاِر  بع�ِس  بيَن  ن�صو�ٍس،  تداخَل  اأَو  َما،  نوٍع  مْن  ًا  تنا�صّ َة  ثمَّ اأنَّ  ُتثبُت 
اِح  َن ِلي اأنَّ اأحَد �ُصرَّ اهرِة، فقْد تبيَّ ، كدليٍل عَلى هِذِه الظَّ يِّ والتِّهاِميِّ المعرِّ
ٍد )555ه�-  ، وهَو القا�صُم بُن الح�صيِن بِن محمَّ يِّ ْنِد للمعرِّ ديواِن �صقِط الزَّ

ريِع( )95(: )بحُر ال�صَّ يِّ 617ه�(، قْد ذكَر عنَد �صرِحِه لقوِل المعرِّ

: اأنَّ معَنى البيِت مْن قوِل التِّهاِميِّ

)96(: )بحُر الوافِر( يِّ ومَن الأمثلِة اأي�صًا، قوُل المعرِّ

: وقاَل التِّهاِميُّ

ِم)97(. فِديُّ ِفي الغيِث الم�صجَّ وقْد اأ�صاَر اإَلى ذلَك ال�صَّ

ـــْعـــِدِه ــــ ـــــــــُه الـــَكـــــــوَكـــُب ِفـــــي ُبــــ َكـــــــــاأَنَّ

الأَ�ْصـَباِر اْلَخْم�َصِة  ِتْلَك  ُبـْعـِد  ِمـْن 

ــَت �ــِصــــــــِنــيــِه �ــصــوٌت ُيــ�ــْصـــــَتــَعـــــاُد ــيـــ َفــلَ

ى َفِقِد اْنَق�صْت اأَوَطاِري َفاإَِذا اْنَق�صَ

ــيــَنــَنــا ـــ ـــ ـــــٍد َب ـــــــــى ِمـــــــْن َي ـــاَت اأَْدَن ـــَب فــــ

ــيــَنــَنــا ـــ ـــ ـــــٍد َب ـــــــــى ِمـــــــْن َي ـــاَت اأَْدَن ـــَب فــــ

ـى ولَّ َغــــــــَداَة  ـَباُب  ال�صَّ َواأَْطـــــَرَبـــــِنــي 

ْنـَيا ال�ّصـَباُب َوَروُقـُه َوَطـِري ِمـــــَن الـدُّ
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:) يُّ َر بالآخِر )التِّهاِميُّ اأَِم المعرِّ اعريِن تاأثَّ - راأٌي ِفي اأيِّ ال�صَّ
التِّهاِميِّ  مَن  كلٍّ  عنَد  اأثُِّر  والتَّ اأثيِر  التَّ لأوُجِه  تحليِلَنا  نهايِة  ِفي  َنا  اإنَّ
التَّحقيِق  وجِه  عَلى  نجزَم  اأْن  ن�صتطيُع  َل  الق�صيدِة،  هِذِه  ِفي  يِّ  والمعرِّ
َر بالآخِر؛ فقْد يكوُن هناَك تاأثيٌر وتاأثٌُّر، والحقُّ اأنَّ تاأثَُّر التِّهاِميِّ  اأيُُّهَما تاأثَّ
اأثُُّر  التَّ َما كاَن  واإنَّ الم�صِخ،  وَل  لِخ  ال�صَّ وَل  �صِخ  النَّ يقْم عَلى  لْم  ب�صعِر غيِرِه 
ى اليوَم ِب� »القراءِة الجديدِة« للمو�صوِع الم�صترِك  عنَدُه، بمنزلِة َما ُي�صمَّ
َها  اإنَّ الباحثيَن،  اأحُد  يقوُل  كَما  قْلَنا،  ِفي ذلَك  ْقَنا  دقَّ واإَذا  المتقارِب.  اأَِو 
لِة الَِّتي بيَن  قراءٌة جديدٌة ِفي كتابٍة جديدٍةِ«)98(، ولي�َس ِفي هَذا اإنكاٌر لل�صِّ
َر بَها، واإْن كاَن هَذا َل يتجاوُز ال�صتراَك  ِتي تاأثَّ اأبياِت �صاعِرَنا والأبياِت الَّ
ِفي م�صدِر الإلهاِم، وجملٍة مْن مقاطِع الأبياِت، وهَو بهَذا العمِل الب�صيِط، 
ِد والتَّميُِّز، ا�صتطاَع  وَما ُي�صيُفُه مْن تحويراٍت واإ�صافاٍت ت�صهُد لُه بالتَّفرُّ
الإ�صارِة  بهِذِه  وي�صتح�صَر  ممتازًا،  �صعرّيًا  ر�صيدًا  عمِلِه  اإَلى  ُي�صيَف  اأْن 

يَن روَح العمِل القديِم؛ لتقويِة العمِل الجديِد. قِة اإَلى اأذهاِن المتلقِّ الموفَّ
بمعالَم  ِه  ن�صو�صِ ِفي  يحتفُظ  ��ُه  اأنَّ �صاعِرَنا  �صعَر  ُز  ُيميِّ َما  اأه��مَّ  اإنَّ 
َها  َر بَها والحا�صرِة ِفي ق�صائِدِه، َل لأنَّ ِتي تاأثَّ وا�صحٍة تدلُّ عَلى الأ�صعاِر الَّ
اإحياِء  اإَلى  عمَد  نف�َصُه  اعَر  ال�صَّ لأنَّ  َما  واإنَّ ٍة،  ب�صفٍة خا�صَّ نف�َصَها  تفر�ُس 
اِت  �صخ�صيَّ مْن  ُتُه  �صخ�صيَّ لَنا  تت�صلََّل  اأْن  اإلَّ  واأَب��ى  ق�صائِدِه،  ِفي  اأثِرَها 
الآخريَن، واإلَّ لْم يكْن ل�صعِرِه مْن معَنًى يذكُر ِفي باِب الموازنِة. والتِّهاِميُّ 
ب�صال�صِة  �صَم  اتَّ ��ِذي  الَّ باأ�صلوِبِه  لي�صيَغَها  ولكْن  غيِرِه  معاِنَي  ياأخُذ  قْد 
ٍة وتما�صٍك ِفي كلِّ الأحواِل، وهَذا وا�صٌح  التَّعبيِر، وب�صاطِة الألفاِظ مَع قوَّ

عراِء. ِفي ا�صتعرا�ِس هِذِه الق�صيدِة وموازنِتَها ب�صعِر غيِرِه مَن ال�صُّ
رابعاً - المو�صيَقى:

اأ�صراِر  عْن  والبحُث  ُة،  الجماليَّ اأبعاُدُه  ُد  تتعدَّ عِريَّ  ال�صِّ النَّ�سَّ  اإنَّ 
َما يكمُن ِفي التَّ�صكيِل  ، وربَّ َما يكمُن ِفي البناِء المو�صيِقيِّ هَذا الجماِل ربَّ
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هِذِه  كلَّ  اأنَّ  اأَو  الأ�صلوِب،  اأَِو  ِة  اللُّغويَّ البنيِة  ِفي  يكمُن  َما  وربَّ ورِة،  بال�صُّ
ذلَك  ي�صَل  حتَّى  الآخِر  بذراِع  منَها  كلٌّ  ياأخُذ  واحٍد،  وقٍت  ِفي  العنا�صِر 
عِريِّ اإَلى قلِب قائِلِه وعقِلِه، ويملَك عَلى م�صتمِعِه كلَّ  اللَّوُن مَن التَّعبيِر ال�صِّ
اإَلى  ِة  عريَّ اعُر مْن اإي�صاِل تجربِتِه ال�صَّ اإَلى َما ُيريُدُه ال�صَّ ُه  ِه، في�صدُّ حوا�صِّ

ي قارئًا كاَن اأَو م�صتمعًا. المتلقِّ
واحٍد  وزٍن  عَلى  ِة-  الإيقاعيَّ الوحدِة  نطاِق  ِفي   - ٌة  مبنيَّ والق�صيدُة 
رِب المقطوِع، والقطُع هَو:  حيحِة وال�صَّ هَو الكامُل التَّامُّ ُذو الَعرو�ِس ال�صَّ
 .5/5/// متفاعْل  وزِن  عَلى  قبَلُه،  َما  وت�صكيُن  اكِن  ال�صَّ ابِع  ال�صَّ حذُف 
ولعلَّ  مجزوءًا-  اأَْم  تاّمًا  اأكاَن  �صواٌء   - البحِر  بهَذا  التِّهاِميُّ  احتفَل  وقِد 
اعِر ِفي  اإَلى ان�صجاِم بحِر الكامِل - غالبًا - مَع عواطِف ال�صَّ هَذا راجٌع 
افية اأَِو  ة، والكامُل مَن البحوِر ال�صَّ �صاط والقوَّ ِة والنَّ قَّ حالِت الحزِن والرِّ
دِة التَّفعيلِة، ويحتلُّ المرتبَة الأوَلى ِفي ديواِن التِّهاِمي)99(؛  البحوِر موحَّ
ِة،  عريَّ لأنَّ هَذا البحَر بِه ثالثوَن حركًة لْم تجتمْع ِفي غيِرِه مَن الأبحِر ال�صَّ
يتيُح  ُه  فاإنَّ َثمَّ  َوِمْن  اآخُر)100(،  بحٌر  عليَها  يح�صْل  لْم  اأ�صرٍب  ت�صعُة  ولُه 
ِف  ِة اختياِر اللَّفِظ المنا�صِب، ثمَّ التَّ�صرُّ اعِر م�صاحًة كبيرًة مْن حريَّ لل�صَّ

عِر)101(. ُرَها تمامًا َمْن يمار�ُس نظَم ال�صِّ ٌة ُيقدِّ ِفي معانيِه، وِهي حريَّ
ي�صمُح  َما  »متفاعلن«  الكامِل  وح��دِة  ب�صاطَة  ف��اإنَّ  هَذا  اإَل��ى  اإ�صافًة 
ُن مْن تفعيلتيِن  بِة؛ اأَي الَِّتي تتكوَّ ٍة عك�َس غيِرِه مَن البحوِر المركَّ بان�صيابيَّ
َل  »متفاعلن«  ِفي  حركاٍت  ث��الِث  تواِلَي  اأنَّ  كذلَك  واأزع��ُم  متغايرتيِن. 
اعَر، ذلَك  ُن فا�صلًة �صغَرى، قْد راَق ال�صَّ يف�صُل بيَنُهم �صاكٌن وهَو َما ُيكوِّ
اأنَّ  كَما  ٍع،  تقطُّ دوَن  وي�صٍر  ليونٍة  ِفي  ِق  التَّدفُّ عَلى  ُي�صاعُد  ��ِذي  الَّ التَّواِلي 
وهَو  فيِه،  الإ�صماِر  �صيوُع زحاِف  اأي�صًا،  البحِر  ِفي هَذا  اعَر  ال�صَّ راَق  َما 
التَّفاعيِل  بيَن  المغايرُة  وهِذِه  »متفاعلن«،  ِفي  ِك  المتحرِّ الثَّاِني  اإ�صكاُن 
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غِم،  النَّ رتابَة  يدفُع  ا  ِممَّ الإ�صماِر؛  زح��اُف  دخَلَها  الَِّتي  وتلَك  المِة  ال�صَّ
مِة البحوِر  وهَذا َما جعَل بحُر الكامِل بمظهريِه التَّامِّ والمجزوِء ِفي مقدِّ
رٌد  اعِر.والكامُل بعَد ذلَك، جزٌل ح�صٌن مطَّ ِة الم�صتعملِة عنَد ال�صَّ عريَّ ال�صِّ
عْن  اتِج  النَّ والتَّرِح  الحزِن  ِفي حاِل  هَنا،  لَة  الممثَّ َة  القويَّ العاطفَة  ُيوافُق 
اإيماِنَنا الكامِل باأنَّ تحديَد بحوٍر تكوُن  غِم مْن  َفْقِد فلذِة كبِدِه، عَلى الرَّ
عِر؛ فقْد نظَم اأُبو ذوؤيٍب الهذِليُّ  ُد واقَع ال�صِّ ثاِء - مثاًل - َل ُيوؤيِّ األيَق بالرِّ
َة  اِت، جاَءْت ِفي بحِر الكامِل، وكَذا مرثيَّ َتُه، وِهي مْن فرائِد المرثيَّ مرثيَّ
ٍد، قْد جاَءْت مْن بحِر الخفيِف،  وِمّي الم�صهورَة ِفي رثاِء ابِنِه محمَّ ابِن الرُّ
اِتِه الثَّالَث لْم تنظْم مْن  و�صاعُرَنا ِفي رثاِء ابِنِه اأِبي الف�صِل نلحُظ اأنَّ مرثيَّ
ُهَما األيُق  ي: »اإنَّ مِل، اللَّذيِن قاَل عنهَما حازُم القرطاجنِّ بحَريِّ المديِد والرَّ
َما نظَمْت مَن الكامِل  ثاِء؛ وذلَك لَما فيهَما مَن اللَّيِن«)102(، واإنَّ بغر�ِس الرِّ
لنظِم  األيُق  بحٌر  هناَك  لي�َس  ُه  اأنَّ عَلى  دليٌل  وهَذا  والمتقارِب،  ويِل  والطَّ
ثاِء اأَو غيِرِه، ولكنَّ نظَم المو�صوِع الواحِد ِفي بحوٍر مختلفٍة يجعُل لكلِّ  الرِّ
ردًة  َز، وَلو كاَنِت القاعدُة الَِّتي ارتاأوَها مطَّ تجربٍة �صكَلَها واإيقاَعَها المتميِّ
وهَذا  ُر،  يتغيَّ َل   واحٍد  مو�صيِقيٍّ  وزٍن  مْن  َة  المرثيَّ كلُُّهم  عراُء  ال�صُّ لنظَم 
عراِء وطرائِقِهم المختلفِة باختالِف  ِة ال�صُّ ي اإَلى تجاهِل ذاتيَّ اأكيِد ُيوؤدِّ بالتَّ

ِة. يَّ الأمزجِة والقدراِت الفنِّ
والق�صيدُة ُتْبَنى اأ�صا�صًا عَلى الحرِف الَِّذي ُتْعَرُف بِه َوُتْن�َصُب اإليِه وهَو 
ِوَي اآخُر �صوٍت  ًة فاإنَّ الرَّ ِوي؛ فاإَذا كاَنِت القافيُة فا�صلًة مو�صيقيَّ حرُف الرَّ
نف�َصَها)103(،  القافيَة  ُهم  بع�صُ ُه  هَنا، عدَّ ومْن  الفا�صلِة،  هِذِه  مْن  يتاألَُّف 
« مجهوٌر)104(،  ِديٌّ »ت��ردُّ َتْكَراِريٌّ  ٌط  متو�صِّ اُء �صوٌت  وال��رَّ اُء،  ال��رَّ هَنا  وهَو 
نيِن، ولهَذا  ِة الرَّ اأَو يمتاُز بقوَّ ِة الأ�صماِع،  وُيَعدُّ مْن اأعَلى الأ�صواِت ِفي قوَّ
ْكَراِريِّ  التَّ وِت  ال�صَّ ومثُل هَذا   .)105( رنيِنيٌّ اأَي �صوٌت  Resonant؛  ى  ُي�صمَّ
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مِعيِّ ُيَعدُّ �صفًة لزمًة لختِم البيِت ُت�ْصِعُر القارَئ  الَِّذي يتَّ�صُم بالو�صوِح ال�صَّ
اُء  ِتِه واإ�صماِعِه. والرَّ ِه، م�صغوٌل بو�صوِحِه، مهتمٌّ بقوَّ باأنَّ التِّهاِميَّ معِنيٌّ برويِّ
ا�صتق�صاَها  كَما   ، العرِبيِّ عِر  ال�صِّ ِفي  ا�صتعماًل  الحروِف  اأكثِر  قائمِة  مْن 
اَء يحتلُّ المرتبَة الأوَلى مْن بين حروِف  كتور اأني�س)106(. كَما اأنَّ الرَّ الدُّ
ويِّ ِفي �صعِر رثاِء الأبناِء، كَما اأ�صاَر اإَلى هَذا اأحُد الباحثيَن)10(. وِفي  الرَّ
القافيِة  بنيِة  ِفي  عميقًا  محورًا  ُل  ُيمثِّ ويَّ  ال��رَّ اأنَّ  عَلى  قاطعٌة  دللٌة  ذلَك 

. ل�صعِر التِّهاِميِّ
ويِّ ِفي هِذِه الق�صيدِة مك�صورًة مجاراَة لواقِع  ولقْد جاَءْت حركُة الرَّ
ِويِّ المك�صورُة بن�صبٍة عاليٍة  ، والَِّذي تحتفُظ فيِه حركُة الرَّ عِر العرِبيِّ ال�صِّ
ويِّ الم�صمومُة،  ، يليَها حركُة الرَّ ويِّ تزيُد عْن ن�صبِة غيِرَها مْن حركاِت الرَّ
اختياُر  كاَن  فقْد  الأمُر  كاَن  َما  اأّيًا  اكنُة)108(.  ال�صَّ واأخيرًا  فالمفتوحُة، 
ُموحيًا-  الك�صِر  المجراِة عَلى  القواِفي  ِفي نطاِق  القافيِة  ل�صكِل  اعِر  ال�صَّ
اِء فقِد ابِنِه، وهَذا ُيَعدُّ مْن قبيِل  َما- بانك�صاِر الأمِل ِفي نف�ِصِه مْن جرَّ ربَّ
ِه لت�صويِر دواخِل الأ�صياِء بنغماِت الحروِف الَِّتي ُتوِحي للقارِئ بَما هَو  ُحبِّ

اعِر اإزاَء مو�صوِعِه. عليِه جوُّ ال�صَّ
ٌك، ولَذا فالقافيُة  ويِّ ِفي الق�صيدِة الَِّتي بيَن اأيديَنا متحرِّ وحرُف الرَّ
ا كاَنِت  مطلقٌة، وكلُّ قافية مطلقٍة لبدَّ اأْن تكوَن منتهيًة بحركٍة طويلٍة، ولمَّ
مِن  بلَغ  اإْذ  طويلتاِن؛  حركتاِن  لَها  اجتمَعْت  فقِد  مردوفًة)109(،  القافيُة 
ُه يلتزُم فيَها َما َل يلتزُم ِفي غيِرَها،  اعِر بمنطقِة القافيِة اأنَّ اهتماِم ال�صَّ
ويُل  الطَّ ائُت  ال�صَّ وهَو  دِف،  ال��رِّ التزاَم  نجُد   ، ويِّ ال��رَّ التزاِم  فاإَلى جانِب 
ويَّ اإَذا �صبَقُه �صائٌت طويٌل  .ومعَنى التزاِمِه اأنَّ الرَّ ويِّ الَِّذي يكوُن قبَل الرَّ
ويلِة عمومًا-  وائِت الطَّ فالقاعدُة اأن ي�صبَقُه ِفي كلِّ الأبياِت، وزيادُة ال�صَّ
عَلى  وُي�صاعُد  الجر�ِس،  علوِّ  عَلى  ُي�صاعُد   - المنطقِة  هِذِه  ِفي  َما  �صيَّ وَل 
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وائَت مْن اأعظِم الأ�صواِت  خفوِت الجر�ِس قلَُّتَها اأَو غياُبَها؛ وذلَك لأنَّ ال�صَّ
يبلُغ  المدِّ  حرَف  اأنَّ  عْن  ف�صاًل  وجهارًة)110(،  ورنينًا  و�صوحًا   Sounds

ُيعِطي  ُه  اأنَّ اآخَر  بمعَنى  اأَو  ب�صكون)111(،  المنتِهي  الحرِف  �صعَف  تقريبًا 
ي دورًا وا�صحًا ِفي  ة اأوفَر)112(، وهَذا ُيوؤدِّ يَّة �صوتيَّ ِفي الغالِب المقطَع كمِّ
َها تنزُع اإَلى اإ�صباِع  الأ�صماِع. والقافيُة المطلقُة منبورُة المقطِع الأخيِر؛ لأنَّ
ُل المقطُع الأخيُر اإَلى مقطٍع طويٍل �س ح  الحركِة ِفي اآخِرَها، َوِمْن َثمَّ يتحوَّ
ًة ِفي نطِقِه وو�صوحًا ِفي اإ�صماِعِه)113(. وطوُل المقطِع  ا ي�صتدِعي قوَّ ح؛ ِممَّ
اآٍت مْن كوِن الكلمِة ِفي هِذِه الق�صيدِة تنتِهي بحرِف مدٍّ ناتٍج عْن اإ�صباِع 

الحركِة، مْن مثِل قوِلِه:

عِر العرِبيِّ قِد  ظاَم الهارموِني لل�صِّ وبعُد، فيبُدو مْن هَذا كلِِّه »اأنَّ النِّ
فاإنَّ  هَنا  ومْن  التَّنوُُّع«)114(،  اأعوَزُه  حيَن  التَّقابِل  اأَِو  ْكَراِر  التَّ عَلى  اعتمَد 
الألِف  التزاِم  مِن  ْكَراِر  التَّ عَلى  اأقاَمَها  قْد  الق�صيدِة  هِذِه  ِفي  �صاعَرَنا 
ويِّ  ال��رَّ قبَل  دِف  ال���رِّ ال��ت��زاَم  اأنَّ  �صكَّ  وَل  ٍة،  اإيقاعيَّ كو�صيلٍة  المردوفِة 
اأَِو  الإيقاِعيِّ  الكماِل  نحَو  بَها  يخُطو  رائعًا  مو�صيقّيًا  نغمًا  القافيَة  ُيك�صُب 
كتور اأني�س عنَد تق�صيِمِه القافيَة ح�صَب  ، وهَذا َما اأ�صاَر اإليِه الدُّ المو�صيِقيِّ
ِتي ُي�ْصَبُق رويَُّها  َما فيَها مْن كماٍل مو�صيِقيٍّ اإَلى مراتَب، جاعاًل القافيَة الَّ
بحرِف مدٍّ معيَّن يلتزُم ِفي كلِّ اأبياِت الق�صيدِة، ِفي اأعَلى مراتِب الكماِل 
القيمَة  َق  ُيعمِّ اأْن  عَلى  التِّهاِميِّ  حر�ِس  مْن  وانطالقًا   .)115( المو�صيِقيِّ
ِه، نجُدُه ُيكثُر مَن الحروِف  َة لكلِّ �صوٍت ي�صتعمُلُه ِفي رويِّ َة والجماليَّ وتيَّ ال�صَّ
َها بذواِتَها  والحركاتِ الَِّتي جان�َس بيَنَها ِفي اأواخِر الأبياِت، ُملتزمًا بع�صَ
ُتعِطي جر�صًا  الَِّتي  َها الآخَر بمثيالِتَها  الأبياِت، وملتزمًا بع�صَ اأواخِر  ِفي 
اختاَرها  الَِّتي  المتواتِر  قافيُة  ذلَك  ُد  وُيوؤكِّ جر�ِصَها.  مْن  قريبًا  مو�صيقّيًا 

ـــــَراِر َمـــاِن َعــــــــَداَوُة الأَْح ُخـــــُلــُق الـــزَّ َت - ُم�َصاِلَماً ماُن - َواإِْن َحَر�صْ لي�َش الـزَّ
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بيَن  القافيِة-  هِذِه  ِفي  َك-  المتحرِّ الحرَف  يح�صُر  اإْذ  تلَك؛  لق�صيدِتِه 
�صاكنيِن ظاهريِن /5/5، وهِذِه القافيُة ِهي اأكثُر القواِفي دورانًا و�صيوعًا 

ِفي بحِر الكامِل، ومَن الأمثلِة عَلى ذلَك، قوُلُه:

الأل��ُف  هَما:  فيِه  ال�صاكناِن  المتواتِر؛  وع  النَّ مَن  مطلقٌة  فالقافيُة 
هَو  ُك  والمتحرِّ القافيِة،  حركِة  اإ�صباِع  عْن  اتُج  النَّ »الياُء«،  المدِّ  وحرُف 

رَب مقطوٌع، عَلى وزِن متفاعْل ///5/5. اُء؛ لأنَّ ال�صَّ الرَّ
مَن  األ���واٌن  عِر  فلل�صِّ عِر؛  ال�صِّ مو�صيَقى  ك��لَّ  والقافيُة  ال���وزُن  ولي�َس 
تحت�صُن مو�صيَقى  الإطاِر  و�صاأُن مو�صيَقى  ِفي ح�صِوِه،  ُتْعَر�ُس  المو�صيَقى 
المختلفُة  الألحاُن  فيَها  ُتوؤلَُّف  الواحدِة  غمِة  النَّ �صاأُن  عِر  ال�صِّ ِفي  الح�صِو 
الأنماِط  مَن  بالكثيِر  تحفُل  الق�صيدُة  وهِذِه  الغناِء)116(.  مو�صيَقى  ِفي 
ي  ِة الَِّتي ينفرُد كلٌّ منَها بجماٍل خا�سٍّ يزيُد مْن اإح�صا�ِس المتلقِّ المو�صيقيَّ
اٍت ُمختلفٍة  ِة للق�صيدِة. وقِد ا�صتمَلِت الق�صيدُة عَلى ثنائيَّ ِة المو�صيقيَّ نَّ بالرَّ
 ، يِّ ًا يتما�َصى واإيقاَع الوزِن الَعرو�صِ اإيقاعًا خا�صّ َها؛ لُيحدَث  ينتظُم بع�صُ
اعَر كاَن يَرى فيَها و�صيلًة لإحداِث  اِت تدلُّ عَلى اأنَّ ال�صَّ ولعلَّ ظاهرَة الثُّنائيَّ

. غِم الغناِئيِّ الإيقاِعيِّ نوٍع مَن النَّ
التَّاِلي: كدٌر، �صفٌو - ر�صَيْت،  حِو  النَّ ُت�صيطُر عَلى  فيَها  َة  الثُّنائيَّ اإنَّ 
 ، الأر���سِ  - الإي�صاِر  الإع�ص�اِر،   - ع��داوُة  م�صالمًا،   - ا  هنَّ  ، يغ�سُّ  - اأَب��ْت 
يُب - ُيمَنى، ي�صاِر - الحليُم،  باُب، ال�صَّ ماِء - �صغارًا، غيُر �صغاِر - ال�صَّ ال�صَّ
ُة الَِّتي  ٌة، ناِر، ..، وهلََّم جّرًا. هِذِه الثُّنائيَّ الجاهُل - اأُْحيي، ُتميتِني - جنَّ
اللُّغِويِّ  التَّ�صكيِل  عَلى  انعكا�ُصَها  لَها  كاَن  اعِر  ال�صَّ وجداِن  عَلى  �صيطَرْت 
ِة الَِّتي انتاَبْتُه فكرًا  اعَر اأراَد التَّمثيَل لهِذِه الثُّنائيَّ والمو�صيِقيِّ ، وكاأنَّ ال�صَّ
وحزِنِه  اعِر  ال�صَّ لت�صتُِّت  ُل  ُتمثِّ ِتي  الَّ ِة  الثُّنائيَّ هِذِه  جانِب  واإَل��ى  ووجدانًا، 

ــــَراِر ـــــ ـــــَداِر َق ــــــ ـــَيـــا ِب ْنــــ ـــدُّ ـــا َهـــــــــــِذِه الــــ َمــــ َجـــاِر ــِة  ـــ ــِريَّ ـــ ــَب اْل ِفــــي  ـــــِة  اْلــمــْنــيَّ ُحـــــْكـــــُم 



محمود علي عبداملعطي
20

15
ل 

يـ
بر

- إ
هـ 

14
36

ب 
جـ

، ر
 4

0 
دد

لع
ا

273

جـــــذور

، وقِد  ُل لالألِم الممتدِّ ِتي ُتمثِّ َة الأخَرى الَّ يَغ اللَّفظيَّ واألِمِه، فاإنَّ هناَك ال�صِّ
وهناَك  الق�صيدِة.  ِفي  يِغ  ال�صِّ لهِذِه  محورًا  الموِت  لفظَة  اعُر  ال�صَّ اتَّخَذ 
ُل َما ُيْعَرُف بالجنا�ِش، والجنا�ُس عنَد كثيٍر  اِت ُي�صكِّ جانٌب مْن هِذِه الثُّنائيَّ
ِفُق فيَها  َتتَّ ِتي  الَّ ِة  اللَّفظيَّ ِة  البديعيَّ ناِت  المح�صِّ البالغييَن مَن  اِد  النُّقَّ مَن 

الكلمتاِن لفظًا وتختلفاِن معَنًى)117(. ومَن الأمثلِة عَلى ذلَك قوُلُه:

والجنا�ُس هَنا، بيَن »الأخطاِر« بفتِح الهمزِة، جمُع اأخطَر، بفتحتيِن 
فهَو  اأخطَر،  م�صدُر  الهمزِة،  بك�صِر  َو»الإخ��ط��اِر«  والمنزلُة،  القدُر  وهَو 
فُيبارُزُه  لقرِنِه  كفوًا  اأَي  خطرًا؛  نف�َصُه  جعَل  اإَذا  فاعٍل؛  ا�صُم  مخطٌر، 

وُيقاتُل�ُه)118(. وقوُلُه:

والجنا�ُس هَنا، بيَن لفظِة »غراٍر« الأوَلى، والَِّتي بمعَنى: النُّوُم القليُل، 
يِف)119(،  وال�صَّ مِح  والرُّ هِم  ال�صَّ عَلى  ُتطلُق  والَِّتي  الثَّانيِة،  »غراٍر«  ولفظِة 
وِع مَن الجنا�ِس نجُد اأنَّ التَّطابَق التَّْكراِريَّ بيَن اللَّفظتيِن  وِفي مثِل هَذا النَّ

قْد و�صَل اإَلى حدِّ الكماِل ِفي اللَّفِظ والوزِن. وقوُلُه:

خلَب  مْن  »خالبًا«  َوَ معروٌف،  ومعناَها  »غالبًا«،  بيَن  هَنا،  والجنا�ُس 
وفتَن  خدَعُه  وخالبًة،  خلبًا  فالنًا  وخلَب  بالمخلِب،  اأخ��َذُه  خلبًا  يَء  ال�صَّ
قلَبُه فهَو خالٌب؛ اأَي مخادٌع، كَما ذكْرَنا ذلَك مْن قبُل. وهَو مَن الجنا�ِس 
الحروِف،  باأكثِر  الأخَرى  ُتماثُل  اللَّفظتيِن  اإحَدى  اأنَّ  ومعناُه:  الم�صارِع، 
ِل،  الأوَّ ِفي  المختلفاِن  الحرفاِن  الجميِع)120(، وقْد جاَء  ِفي  ُت�صابُهَها  وَل 
اأي�صًا؛ جنا�ِس البع�ِس، وكذلَك الجنا�ُس  وُع مَن الجنا�ِس  ى هَذا النَّ وُي�صمَّ

بيَن »ُيداِني«، َو»ُيداِري«. وقوُلُه:

الإِْخَطاِر ِفـــي  الأَْخـَطاِر  َوَجـَالـُة 

ِغــَراِر َحـدُّ  اْلَعـيِن  ِاْغِتَما�ِش  ِعْنـَد 

ــا َوُيــــــــَداِري ــَهـــ ـــَداً ُيــــــــَداِنـــــي ُدوَنـــ ــــ اأََب

َواْلُهـوُن ِفي ِظــلِّ اْلُهـَويَنـى َكـاِمــٌن

ِغـــــَراَرُه نَّ  َكــاأَ َحـتَّى  اْلــَكــَرى  َجـَفِت 

َخـاِلـــَباً اأَو  َغـاِلـَباً  اْلَمَعاِلي  َيْحِوي 
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القلوِب،  بمعَنى  »الب�صائِر«؛  كلمَتي  بيَن  واق���ٌع  ه��َن��ا،  والجنا�ُس 
َو»الأب�صاِر«؛ بمعَنى العيوِن، وهاتاِن الكلمتاِن مْن اأ�صٍل ُلغِوي واحٍد، ولَذا 
يِه البع�ُس)121(. وهناَك  فهَو جنا�ُس الم�صتقِّ اأَو تجني�ُس ال�صتقاِق كَما ُي�صمِّ
ُيلِقي �صوءًا  باِق، والَِّذي  ُيْعَرُف بالطِّ َما  ُل  ُي�صكِّ اِت  الثُّنائيَّ اأي�صًا، مْن هِذِه 
ُم  ُتقدِّ الَِّتي  عَة  يِّ الطَّ الأداَة  فيِه  وجَد  فلقْد   ، التِّهاِميِّ ِة  �صاعريَّ عَلى  باهرًا 
ومَن  الأداِة،  هِذِه  عَلى  اعتمَد  فقِد  هَنا،  ومْن  ِة،  عريَّ ال�صِّ لتجربِتِه  الكثيَر 

الأمثلِة عَلى ذلَك قوُلُه:

«، وهَو َما  باَق الحقيِقيُّ باِق هَو َما ُيطلُق عليِه »الطِّ وُع مَن الطِّ وهَذا النَّ
ٍة »�صفٌو - كدٌر«، ومثُلُه: كاَن باألفاٍظ حقيقيَّ

تحَتُه  لي�َس  بال�صدِّ  ال�صدِّ  ومطابقُة  نقوُل:  البيِت  هَذا  اإَلى  ظِر  وبالنَّ
يك�صوُه  البديِع  مَن  اآخَر  بنوٍع  َح  ُر�صِّ اإَذا  باُق  الطِّ يح�صُن  َما  واإنَّ اأمٍر،  كبيُر 
باَق بح�صِن  اعُر هَنا، قْد �صفَع الطِّ حالوًة َل ُتوَجُد عنَد فقِدِه)122(، وال�صَّ
تق�صيماٍت  اإقامِة  ِفي  غبِة  الرَّ عيِن  عْن  ُر  ُتعبِّ وحداٍت،  اإَلى  البيِت  تق�صيِم 
ا-  هُر يخدُع بالمَنى- ويغ�سُّ اإْن هنَّ زٍة: فالدَّ ٍة ُمتميِّ ٍة، ووحداٍت دلليَّ �صوتيَّ
هِر"  اعِر لكلمِة "الدَّ ويهدُم َما بَنى ببواِر. كَما َل يخَفى اأنَّ ا�صتدعاَء ال�صَّ
َما جاَء ُمنا�صبًا للمقاِم، وِفي المعاجِم  هَنا، لْم يكِن ا�صتدعاًء عادّيًا، واإنَّ
ازلُة، ودهَرُهم  هُر: النَّ هِر، والدَّ ِة مثاًل، ترابٌط بيَن الم�صائِب والدَّ اللُّغويَّ
هَر مو�صَع جالِب الحوادِث  اعُر الدَّ اأمٌر: نزَل بِهم مكروٌه)123(، فو�صَع ال�صَّ

وازِل ل�صتهاِر ذلَك عنَد العرِب. وقوُلُه: والنَّ

َوَعـَمى اْلَب�َصاِئِر ِمْن َعـَمى الأَْب�صاِر

َوالأَْكـــــَداِر ـــَذاِء  ــــ الأَْق ِمـــــَن  ــْفـَواً  �صَ

ــَواِر ـــ ــَب ـــ ـــ ــا َوَيــــْهـــــــــِدُم َمــــا َبــنــى ِب ـــ ــنَّ َهـــ

ـــــِة اْلــــِمــــْقــــَداِر ُمـــــــنـــَقـــــــاَدٌة ِبـــــــــــــــــاأَِزمَّ

َلـو اأَْب�َصُروا ِبُقـُلوِبِهْم َل�ْصَتْب�َصُروا

ُتِريُدَها َواأَْنـــــَت  َكـَدٍر  َعلَـى  ُطِبَعْت 

ْهُر َيْخَدُع ِباْلُمَنى َوَيَغـ�شُّ اإِْن َفالدَّ

َبـْت و اأَ َوالنَّْفـ�ُش اإْن َر�صـَيْت ِبَذِلـَك اأَ
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وقوُلُه:

وقوُلُه:

وقوُلُه:

وقوُلُه:

وقوُلُه:

وقوُلُه:

وقوُلُه ِفي البيِت الأخيِر:

ُيْعَرُف بالتَّ�صديِر، ومَن  ُل َما  وهناَك جانٌب مْن هِذِه الثُّنائيَّات ُي�صكِّ
الأمثلِة عَلى ذلَك، قوُلُه:

وقوُلُه:

وقوُلُه:

ـــــَراِر َمـــاِن َعــــــــَداَوُة الأَْح ُخـــــُلــُق الـــزَّ

ــاِر ِفـــــي َحـــــاَلــِة الإِْعــــــــ�ــَصــــــــاِر َوالإِيــ�ــَص

ُمـــــــــــَتـــــَواِر ـيـَتـــُه  َعا�صَ ْن  َواإِ اأَوَرى 

الإِْكـــــَثــاِر ِفــي  اْلَفْقــِر  ُكـلُّ  َواْلَفـْقُر 

ــاِر ـــ ـــ ـــٍة َوُقـــُلـــوُبـــُهـــْم ِفــــي َن ِفـــــــي َجـــنَّ

َوَدَراِري َغَواِم�ٌش  ُجـوِم  النُّ َوِمــَن 

َي�َصـاِر ِبــَغـــــيــِر  ُيــْمــَنـــــى  ِفــي  َخــيــَر  َل 

ــــَواِري ــــَواِرِه َوِجـــــ ـــــ ــيــَن ِج ـــ ـــاَن َب �ـــَصـــتَّ

ى َفِقِد اْنَق�صْت اأَوَطاِري َفاإَِذا اْنَق�صَ

ــاِر ـــ ــِقــ�ــصَ ـــ ـــ ِب اآَلوؤُُه  َوَل  ِعــــــــْنـــــِدي 

َت - ُم�َصاِلَماً ماُن - َواإِْن َحَر�صْ لي�َش الـزَّ

َوَيـــِمــيِنِه َوْجـِهـِه  ُة  ـــــرَّ اأَ�ــِص َتــْنـَدى 

َطـاَوْعـَتُه اإِْن  اْلــُحــْزِن  َنـاِر  َو�ِصَهاُب 

ِغــَنــًى ــا  ـــ اْزَدْدَن ُكــلَّـَمـا  َهّمـاً  ــْزَداُد  ـــ َن

َفُعُيوُنُهْم ِبـي  اهلِل  ِنيَع  �صَ َنــَظــُروا 

َوَمَجاِهٌل َمــَعـاِلٌم  َجاِل  الــــرِّ َوِمـَن 

ـَد اْلَحـِليُم ِبـَجـاِهـٍل ـَمـا اْعَتـ�صَ َوَلُربَّ

ــُه ـــ ـــــاوَر َربَّ َجـــــــــــاَوْرُت اأَْعــَداِئــــــــي َوَج

ـَباُب َوَروُقُه نـَيا ال�صَّ َوَطِري ِمَن الــدُّ

َحــ�َصـَناُتـُه َوَمــا  َم�َصـاَفـُتـُه  َرْت  َقـ�صُ
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َة فيَها َتتَّ�ِصُع اإَلى اأق�صاَها؛  وُيلحُظ ِفي هِذِه الأمثلِة اأنَّ الم�صاحَة المكانيَّ
البيِت)124(،  نهايِة  ِفي  والثَّاِني  البيِت  �صدِر  ِفي  ُل  الأوَّ الُّ  الدَّ يكوُن  حيُث 

رفيِن عْنَد القدماِء)125(، وقوُلُه: ى بت�صديِر الطَّ وهَذا َما ُي�صمَّ

حيُث نَرى ُهَنا، ولَع التِّهاِميِّ بتق�صيِم عجِز بيِتِه اإَلى وحداٍت �صغَرى؛ 
زٍة؛  ُمتميِّ ٍة  دلليَّ ووح��داٍت  ٍة  �صوتيَّ تق�صيماٍت  اإقامِة  ِفي  رغبِتِه  عْن  ُر  ُتعبِّ

اِت  بالم�صتقَّ التَّالعِب  مَن  مكانَتُه  احتلَّ  قِد  التَّ�صديَر  اأنَّ  ِفيِه  نجُد 
ِة الواحدِة، لدرجِة اأنَّ اأحَد الباحثيَن، جعَل مثَل  المختلفِة ِفي حدوِد المادَّ
هذيِن اللَّفظيِن اللَّذيِن يجمُعُهَما َما ُي�صبُه ال�صتقاُق، نوعًا اآخَر مْن اأنواِع 
وِع تحَت ت�صديِر  النَّ اإدراِج مثَل هَذا  وَل مانَع لديَنا مْن  التَّ�صديِر)126(، 
ُة �صيئًا َما؛ حيُث  الح�صِو عنَد القدماِء)127(، وفيِه ت�صيُق الم�صاحُة المكانيَّ
ِل، والثَّاِني ِفي نهايِة الم�صراِع  ُل ِفي ح�صِو الم�صراِع الأوَّ الُّ الأوَّ ياأِتي الدَّ

الثَّاِني)128(.
ت��ردي��ٍد،  م��ْن  »التَّ�صديِر«  البديِعي  ال��لَّ��وِن  ه��َذا  ِف��ي  َم��ا  يخَفي  وَل 
العن�صِر  مَن  اأقَوى  ُد  المردَّ والعن�صُر  ِة،  الحدَّ ت�صاعَف  ي�صمُن  والتَّرديُد 
ُر، ولذلَك كاَن الكالُم الَِّذي يخ�صُع  ُه ُيعبِّ المفرِد، والتَّرديُد َل ُيْخِبُر ولكنَّ
يقوُل؛  َما  وُيعيُد  يقوُل  عَر  ال�صِّ اأنَّ  يتَّ�صُح  وبذلَك  تاأثيرّيًا،  كالمًا  للتَّرديِد 
ُز  ُيركِّ والتَّ�صديُر  بالكالِم)129(،  موُّ  ال�صُّ وهَو  اأَل  الأ�صَمى  هدَفُه  َق  لُيحقِّ
ْكَراِر.  وُي�صاُف ح�صُن التَّق�صيِم، اإَلى  اتِج مَن التَّ وِتيِّ النَّ نيِن ال�صَّ عَلى الرَّ
غِم  اِت الَِّتي �صبَقِت الإ�صارُة اإليَها؛ لإبراِز الإيقاِع وتاأكيِد النَّ جانِب الثُّنائيَّ
ِة الألفاِظ  ِة، ورنَّ ا ُيْحِدُث نوعًا مَن الن�صجاِم بيَن المعاِني العامَّ ِتِه؛ »ِممَّ ورنَّ

ِة«)130(، ومَن الأمثلِة عَلى ذلَك، قوُلُه: العامَّ

َوَعــــَمى اْلَب�َصاِئِر ِمْن َعـَمى الأَْب�صاِر

ــاِر ـــ ـــ َع اأَو  َواِرٍث  اأَو  ـــــــاِدٍث  َح ِفــــي 

َلـو اأَْب�صـُروا ِبُقُلوِبِهْم َل�ْصَتْب�صُروا

�َصاِئـٌع ُخـْلٌف  اِد  الـــــزَّ فــوَق  َزاَد  َمــا 
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ى بح�صِن التَّعليِل؛ لينِفَي عِن ابِنِه  لقْد لجاأَ التِّهاِميُّ هَنا، اإَلى َما ُي�صمَّ
الَِّتي عَلى  الكواكِب  باأنَّ هَذا �صاأُن كلِّ  »اأفوِل �صوِئِه«، فاحتجَّ لذلَك  عيَب 

�صاكلِة ابِنِه.

غِم مِن  األفاُظ العجِز - غالبًا - ِفي الوزِن والتَّقفيِة، عَلى الرَّ اإْذ تتماثُل 
حدوَد  اأنَّ  ويلحُظ  البيِت.  نهايِة  قافيِة  عْن  ِة  اخليَّ الدَّ القواِفي  اختالِف 
ا تظهُر ِفي غيِرَها، واأو�صُح َما تكوُن هِذِه الحدوُد  التَّفاعيِل تظهُر اأكثَر ِممَّ
عاِر«،  اأَو   - وارٍث  اأَو   - »ِفي حادٍث  الكلماِت،  مَع  التَّفاعيُل  تتطابُق  حيَن 
اأكثَر - احتواوؤَُها عَلى �صوائَت  بعَد ذلَك  ُي�صاعُد عَلى و�صوِحَها -  ولكْن 
ُف بالبطِء والهدوِء  بِع ينعك�ُس عَلى اإيقاِع البيِت، فُيو�صَ طويلٍة، وهَذا بالطَّ
ِة  ناِت المعنويَّ زاِن. واأخيرًا، فقْد ورَد ِفي هِذِه الق�صيدِة مَن المح�صِّ والتِّ
�صوِر  مْن  اِد  النُّقَّ بع�ُس  ُه  ع��دَّ ��ِذي  والَّ  ، التَّعليِل  بح�صِن  ى  ُي�صمَّ َما  اأي�صًا، 
َل  »ل�صفٍة   ، التَّن�صي�سِ �صاحِب  عنَد  التَّعليِل،  ح�صُن  ويكوُن  المبالغِة. 
اعُر«)131(. وهَذا التَّعليُل الَِّذي ياأِتي  ُلَها ال�صَّ يظهُر لَها ِفي العادِة علٌَّة وُيعلِّ
ِة نظٍر بحيُث ُيَنا�ِصُب  اعُر يكوُن َذا اعتبار لطيف، وم�صتماًل عَلى دقَّ بِه ال�صَّ
ناِت الكالِم؛  الغر�َس الَِّذي يق�صُدُه المتكلُِّم)132(، واإلَّ لَما ُعدَّ مْن مح�صِّ

ِف فيِه)133(، ومَن الأمثلِة عَلى ذلَك: لعدِم التَّ�صرُّ
�ْصـَحــاِر الأَ َكــَواِكِب  ُعــْمُر  َوَكـــــَذاَك  ُعـْمِرِه اأَْقــ�َصَر  َكـاَن  َمـا  َكـوَكَباً  َيا 
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الخاتمـــُة
را�صُة لق�صيدِة التِّهاِميِّ »َيا كوكبًا َما كاَن اأق�صَر ُعمِرِه«  تخل�ُس الدِّ

تائِج ُيمكُن اإجماُلَها ِفي الآِتي: اإَلى جملٍة مَن النَّ
؛  هرِة عنَد التِّهاِميِّ ثاُء هَو ميداُن الإبداِع، ومجاُل التَّفوُِّق وال�صُّ * فنُّ الرِّ
ُر عْن خلجاِت نف�ِصِه، ونب�صاِت قلِبِه؛ فجاَء �صعُرُه- فيِه-  ُه كاَن ُيعبِّ لأنَّ
اعِر،  اأوتاَر ال�صَّ ُج لوعًة واأ�َصًى، ويهزُّ  ًة وعذوبًة، ويتاأجَّ �صل�صًا يفي�ُس رقَّ
ُه  لأنَّ النُّفو�ِس؛  واأعماَق  القلوِب،  دخائَل  تم�سُّ  بعظاٍت  يبداأُ  فيِه  وهَو 
اَمَها الَِّتي ُتدِني الآجاَل  نَيا وكوؤو�َصَها المليئَة بالأقذاِء، واأيَّ ُر فيِه الدُّ ُي�صوِّ

وتقطُع الآماَل.
و�صوِرَها،  الق�صيدِة،  بناِء  عَلى  وم�صاعِرِه  اعِر  ال�صَّ اأحا�صي�ِس  انعكا�ُس   *

وُلغِتَها وتراكيِبَها، واإيقاِعَها ودللِتَها.
ًة وتحديدًا  دقَّ اأكثَر  كاَن  كتور عِلي نجيب عطوي،  الدُّ يواِن؛  الدِّ ُق  ُمحقِّ  *
عنَدَما و�صَع عنوانًا ُمغايرًا للق�صيدِة، وهَو قوُل التِّهاِميِّ »َيا كوكبًا َما 
ُه بهَذا يكوُن قِد انتقَل  ابَع ع�صَر؛ لأنَّ كاَن اأق�صَر عمِرِه«، �صدُر البيِت الرَّ
بالفعِل اإَلى الغر�ِس الأ�صِليِّ مَن الق�صيدِة وهَو رثاُء ابِنِه، رثاًء ُيذيُب 
َما  بخالِف  وذلَك  ًا؛  مم�صّ وعناًء  لوعًة  نف�َصُه  ويمالأُ  ح�صراٍت،  ف��وؤاَدُه 
، واتَّخَذْت مَن المطلِع  ذَكَرْتُه الم�صادُر والمراجُع الَِّتي تناوَلِت التِّهاِميَّ
ُل مدخاًل  ِة جاِر«. والعنواُن ُي�صكِّ ِة ِفي البريَّ عنوانًا للق�صيدِة »حكُم المنيَّ

ُه تحديٌد لتِّجاِه القراءِة. : اإنَّ ًا للنَّ�سِّ �صروريَّ
عَلى  ودلَّ  مبا�صرًة،  ثاِئيِّ  الرِّ اعِر  ال�صَّ بموقِف  اتَّ�صَل  الق�صيدِة  مطلُع   *
ِفي  ًة  قوَّ يلحُظ  القارَئ  فاإنَّ  ولَذا  ؛  ف�ِصيِّ النَّ َها  وجوِّ الق�صيدِة،  غر�ِس 
ُق  ُف عْن هَذا القوِل، ويت�صوَّ اعِر تجعُلُه يتوقَّ ال�صَّ المطلِع، وبراعًة لَدى 
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َما يحمُلُه  اأي�صًا، عَلى عظمِة  َما �صيليِه. ومطلُع الق�صيدِة  اإَلى معرفِة 
ٍة، يدلُّ ِفي الوقِت نف�ِصِه عَلى حكمٍة بارعٍة. مْن �صجوٍن ماأ�صويَّ

بْل َعالقُة  ٌة،  قويَّ اتِّ�صاٍل  َعالقُة  والمقطِع  المطلِع  بيَن  ُة  يَّ الفنِّ الَعالقُة   *
وُتخَتُم  ئي�ِس،  الرَّ بالغر�ِس  وتمرُّ  والقافيِة،  ال��وزِن  مَن  تبداأُ  تكامٍل؛ 

كِل والم�صموِن. �صالِة، ومْن َثمَّ يحدُث تناغٌم بيَن ال�صَّ باكتماِل الرِّ
* اأبياُت الحكمِة الَِّتي احتَوْت عَليَها ق�صيدُة التِّهاِميِّ قْد ترابَطْت -رغَم 
كلَِّها،  الق�صيدِة  مَع  دللّيًا   - الجزِئي  بمعناُه  فيَها  بيٍت  كلِّ  ا�صتقالِل 
ُر اإَلى حدٍّ كبيٍر، همومًا  ُه ُي�صوِّ ثاِء؛ لأنَّ عُر الحكِميُّ يتوافُق مَع الرِّ وال�صِّ
، تعك�ُصَها الحكمُة وَلو ب�صورٍة غيِر مبا�صرٍة، كَما  واآلمًا مْن نوٍع خا�سٍّ
اعِر  ِر والتَّدبُِّر، وتقديُم ُخال�صِة تجارِب ال�صَّ اأنَّ الحزَن مدعاٌة اإَلى التَّفكُّ

ِفي الحياِة.
َة لميالِد الوحدِة  روريَّ َقِت الأبعاَد الثَّالثَة ال�صَّ * ق�صيدُة التِّهاِميِّ قْد حقَّ
المو�صوِع  ووح���دُة  والم�صاعِر،  الأحا�صي�ِس  وح��دُة  وِه��ي  ِة،  الع�صويَّ

اأثيِر. والتَّعبيِر، ووحدُة الأثِر والتَّ
اأكاَنْت  �صواٌء  ِة،  عوريَّ ال�صُّ التَّجربِة  نقِل  ِفي  بارٌز  اأثٌر  ِة  عريَّ ال�صِّ ورِة  لل�صُّ  *

ت�صبيهًا اأَِو ا�صتعارًة اأَو كنايًة.
المفرداُت  انت�َصَرِت  فقِد  ٌة؛  قويَّ ِة  عوريَّ ال�صُّ والحالِة  اللَّفِظ  بيَن  الَعالقُة   *

اعُر. ُة الَِّتي ُتخبُر بعذاباِت الُمتعِذِب، وهَو ُهَنا ال�صَّ الماأ�صويَّ
ٍة  نف�صيَّ �صرورٍة  عْن  ن�صاأَْت  ٍة  اأ�صلوبيَّ بظواهَر  حفَلْت  التِّهاِميِّ  ق�صيدُة   *
ي لَها، وِهَي: المقابلُة،  اأثيِر ِفي نف�ِس المتلقِّ ٍة، ذاِت قدرٍة عَلى التَّ وجماليَّ
اأثيُر  ، والتَّ عِريِّ ُة، وتنويُع �صمائِر الأداِء ال�صِّ زعُة الخطابيَّ والتَّْكراُر، والنَّ

اأثُُّر. والتَّ
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اعِر  لل�صَّ اأعَطْت  والقافيِة،  ال��وزِن  ِفي  لًة  ُمتمثِّ ُة  الخارجيَّ المو�صيَقى   *
ا يختلُج ِفي �صدِرِه مْن م�صاعِر حزٍن واألٍم  للتَّعبيِر عمَّ م�صاحًة كبيرًة؛ 
الق�صيدُة  ُنظَمِت  فقْد  ُمن�صجمًا؛  ًا  مو�صيقيَّ ترابطًا  َقْت  وحقَّ وفجيعٍة، 
مَع  ِفُق  َتتَّ ِتي  الَّ افيِة  ال�صَّ الأبحِر  مَن  وه��َو   ، ��امِّ ال��تَّ الكامِل  بحِر  عَلى 
اعِر، ف�صاًل عْن انتهاِئَها بقافيٍة ُمطلقٍة  العواطِف المحتدمِة داخَل ال�صَّ
اعِر  ال�صَّ برغبِة  ُتوِحي  كَما  واآهاِتِه،  اعِر  ال�صَّ ل�صرخاِت  العناَن  ُتطِلُق 
الإ�صماِع.  درجاِت  ى  اأق�صَ ِفي  الق�صيدَة  وتجعُل  بفجيعِتِه،  الجهِر  ِفي 
يرتبُط  �صوٌت  وه��َو  ���ًا،  رِويَّ اِء  ال���رَّ �صوَت  اأي�صًا،  اعُر  ال�صَّ وا�صتخدَم 
 ، الوجداِنيَّ ال�صطراَب  حالَة  ُد  ُيج�صِّ ُه  وكاأنَّ وال�صطراِب،  بالرتعا�ِس 
اعُر بعَد فقِدِه لبِنِه الوحيِد اأِبي الف�صِل.  وحالَة الوهِن الَِّتي يعي�ُصَها ال�صَّ
اِء جاَء مك�صورًا، وقْد تمثََّل النك�صاُر بو�صوٍح  ناهيَك عْن اأنَّ �صوَت الرَّ
اِء ي�صبُقُه  ُلُه �صوُت الرَّ اعِر، اإلَّ اأنَّ هَذا النك�صاَر الَِّذي ُيمثِّ ِفي نف�ِس ال�صَّ
نهو�ٍس  محاولُت  َها  وكاأنَّ )الأل��ِف(،  دِف  ال��رِّ حرِف  ِفي  يتمثَُّل  ارتفاٌع 

اعِر، ولَم َل، واإَذا ذهَب البُن فقْد ماَت الأُب؟!.   عابثٍة مَن ال�صَّ
وح�صِن  والتَّ�صديِر  والجنا�ِس  باِق  الطِّ ِفي  لًة  ُمتمثِّ ُة  خليَّ الدَّ المو�صيَقى   *
الحزِن،  عاطفِة  مَع  متالِئَمًة  ج��اَءْت  قْد  التَّعليِل،  وح�صِن  التَّق�صيِم 

، وُموؤازرًة لُلَغِة الق�صيدِة ودللِتَها.  ِة النَّ�سِّ وُم�صهمًة ِفي اإنتاجيَّ
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الهوام�ش

ٍد بِن فهٍد التِّهاِمّي، وقيَل ابُن نهٍد، وكلُّ الم�صادِر والمراجِع  )*(  هَو: اأُبو الح�صِن عِليُّ بُن محمَّ
ِه بيَن )فهٍد(، كَما هَو  ٍد، ثمَّ تختلُف ِفي جدِّ ُه عِلي بُن محمَّ الَِّتي رجْعُت اإليَها تتَّفُق عَلى اأنَّ
فِدي، َو)نهٍد(، كَما ورَد ِفي  هِبي والواِفي بالَوفياِت لل�صَّ وارٌد ِفي �صيِر اأعالِم النُّبالِء للذَّ
ا  كتوِر عمر فروخ، اأمَّ ركِلي وتاريخ الأدِب العرِبي للدُّ بع�ِس المراجع الحديثِة كالأعالم للزِّ
َق  ُمحقِّ َح  رجَّ وفْد  الح�صِن.  باأِبي  ى  وُي�كنَّ بالتِّهاِمّي  ُب  ُيلقَّ ُه  اأنَّ عليِه  فالمتَّفُق  وكنيُت�ُه  لقُبُه 
َة  ابِع الهجِري بمكَّ �صِف الثَّاِني مَن القرِن الرَّ ُه ولَد ِفي اأوائِل النِّ بيع اأنَّ كتور الرُّ ديواِنِه الدُّ
ِه ، و�صكَت التِّهاِميُّ عْن ن�صِبِه،  ِفي حدود عام 360ه�، وَل يذكُر التَّاريُخ �صيئًا عْن اأبيه واأمِّ
ف�صكَت التَّاريُخ، حتَّى زواُجُه َل ُيْعَلُم عْنُه اأكثَر مْن اأنَّ لُه ولدًا ا�صُمُه الح�صُن، وكنيُتُه اأُبو 
، وختَمْت عمَرُه بقتِلِه  ملِة، وهكَذا باَحْت بِه الحياُة ِفي جوٍّ مكفهرٍّ ي ِفي الرَّ الف�صِل، ُتوفِّ
ِفي داِر البنوِد بالقاهرِة، عاَم 416ه�. انظْر ِفي ترجمِتِه: الذهبي، �صير اأعالم النبالء، 
 ،72/3 الأع��الم،  الزركلي،   ،116/22 بالوفيات،  الوافي  ال�صفدي،   ،382  ،381/17
145/5، 146، د. عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، 75/3، ابن خلكان، وفيات الأعيان، 
378/3، 381، الباخرزي، دمية الق�صر وع�صرة اأهل الع�صر، 118/1، الذهبي، العبر 
في خبر َمْن غبر، 231/2، ابن تغربردي، النجوم الزاهرة، 263/3، ابن العماد، �صذرات 
الذهب، 204/3، ابن كثير، المخت�صر في اأخبار الب�صر، 155/2، اليافعي، مراآة الجنان، 
29/3، ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، 337/1، حاجي خليفة، ك�صف الظنون، 771/1، 
ابن كثير، البداية والنهاية، 19/12، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 419/2، ابن ظافر 
الأزدي، غرائب التنبيهات على عجائب الت�صبيهات، �س39، بطر�س الب�صتاني، دائرة 
ة )تهامة(، 246/6، محمود ال�صريف، التعليقات ال�صريفية على جملة من  المعارف، مادَّ
الق�صائد الحكمية، �س 1، كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي،  80/2، 103، �صاروفيم 
فيكتور )ر�صيد يو�صف عطا اهلل(، تاريخ الآداب العربية، 295/1، د. �صوقي �صيف، ع�صر 
الدول والإمارات، �س 129، 130، محمود �صامي البارودي، مختارات  البارودي، 53/1، 
د. طه ح�صين واآخرين، المنتخب من اأدب العرب، 173/1،  374/2، جليل العطية، ما لم 
ين�صر من �صعر التهامي، مجلة الأقالم العراقية، عدد �صبتمبر 1965م، �س 158، 165، 
محمد بن عبد الرحمن حمد الربيع، اأبو الح�صن التهاِمي حياته واأدبه وتحقيق ديوانه، 
الربيع،  عبدالرحمن  بن  محمد  د.  تحقيق  الديوان،  اأي�صًا:  وانظر   ،41  ،22  ،21 �س 

مقدمة التحقيق، �س 11.
اِت الثَّالَث عَلى التَّرتيب ِفي: ال�صكري، �صرح اأ�صعار الهذليين، 4/1: 11، ابن  )1( انظِر المرثيَّ
تحقيق  التبريزي،  �صرح  الزند،  �صقط  المعري،  العالء  اأبي   ،624/2 الديوان،  الرومي، 

عبد ال�صالم هارون، 976/3: 978.
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)2( راجْع عَلى �صبيِل المثاِل: الباخرزي، دمية الق�صر، 121/1، ابن حجة الحموي، خزانة 
التن�صي�س،  معاهد  العبا�صي،   ،61/3 الأعيان،  وفيات  خلكان،  ابن   ،110 �س  الأدب، 
242/2، العاملي، الك�صكول، 288/2، د. �صوقي �صيف، ع�صر الدول والإمارات، �س 130، 
23، د.حامد حفني،  وكَذا كتاَبُه، الرثاء، فنون الأدب العربي، الفن الغنائي )2(، �س 

الآداب الإقليمية في الع�صر العبا�صي الثاني، �س 181.
)3( محمود �صامى البارودي: مختارات البارودي، 390/3: 394.

)4( د. طه ح�صين واآخرون: المنتخب من اأ�صعار العرب، 173/1، 37/2.
)5( انظر: محمود �صريف، التعليقات ال�صريفية على جملة من الق�صائد الحكمية، �س 2: 14.
ِة قْد بَدا فيَها  را�صاِت الأدبيَّ َة ِفي حقِل الدِّ )6( تجدُر الإ�صارُة اإَلى اأنَّ بع�َس الجهوِد المنهجيَّ
درا�صاِتِهم  مِة  مقدِّ ِفي  وعُدوا  َمْن  لَدى  التَّطبيِقي  الجانِب  عَلى  النَّظِري  الجانِب  تفوُُّق 
را�صِة  مِة حيَن يعداِن بالدِّ العنواُن و�صطوُر المقدِّ بْل �صيخدُعَنا  نًا،  باِعِهم منهجًا معيَّ باتِّ
َل  وهَذا   ، النَّ�سِّ ٍة حوَل  درا�صٍة خارجيَّ اأماَم  اأنف�َصَنا  نجُد  ثمَّ   ، النَّ�سِّ  داخِل  مْن  ِة  يَّ الفنِّ
ِة ِفي الجانِب التَّطبيِقيِّ اأمٌر وارٌد  يتعار�ُس مَع القوِل، باأنَّ تناوَب بع�ِس الأفكاِر التَّنظيريَّ
ِة عنَد  ِة ِفي بع�ِس الأحياِن. انظْر مناق�صَة هِذِه الإ�صكاليَّ را�صِة التَّطبيقيَّ تقت�صيِه طبيعُة الدِّ
كلٍّ مْن: د. يو�صف نوفل، بيئات الأدب العربي في الدرا�صات المعا�صرة، �س 34، وانظْر 
ِة «، المجلة العربية، ال�صعودية، العدد الأول،  را�صِة الأدبيَّ كذلَك مقاًل لُه عْن: »مناهِج الدِّ

1400ه�، 1980م، �س 21: 23.

الثالث  اإلى نهاية القرن  النقد الأدبي عند العرب  )7( انظر: د. محمد طاهر دروي�س، في 
ِة الخال�صِة  عريَّ ُه اإَذا كاَن التَّركيُز عَلى العنا�صِر ال�صِّ الهجري، �س 29. تجدُر الإ�صارُة اإَلى اأنَّ
البيوجراِفّي،  المنهِج  رف�َس  فاإنَّ   ، يِّ الفنِّ المنهِج  اأهمُّ خ�صائ�سِ  هَو  للق�صيدِة  نِة  المكوِّ
هَذا  خ�صائ�سِ  اأهمِّ  مْن  خا�صيتاِن  الم�صاعدِة  اأَِو  المجاورِة  بالعلوِم  ال�صتعانِة  ورف�َس 
المنهِج، والحقُّ اأنَّ مثَل هِذِه العلوِم يجُب اأْن تدر�َس الأدَب ب�صرِط األَّ تعدَّ معيارًا جمالّيًا، 
يِّ ومقابلِتِه بغيِرِه  اقِد. هَذا، ولمعرفِة المزيِد مَن التَّحديِد للمنهِج الفنِّ ٍة للنَّ َما كخلفيَّ واإنَّ
مَن العلوِم المجاورة اأَو الم�صاعدِة، راجْع عَلى �صبيِل المثاِل: د. محمود الربيعي، في نقد 
د.   ،230  :200 الن�س، �س  اأدبية  د. �صالح رزق،   ،191  ،190  ،156  ،155 ال�صعر، �س 
محمد زكي الع�صماوي، ق�صايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، �س391، د. محمد 
عناني، الم�صطلحات الأدبية الحديثة، �س 148، د. يو�صف ح�صن نوفل، اأ�صوات الن�س 
ال�صعري ، �س 5، وكَذا كتاَبُه: روؤية الن�س الإبداعي بين الداخل والخارج ، �س1: 93، 
اإ�صماعيل، عر�س  تاأليف: عبدالمنعم  وكذلَك، نظرية الأدب ومناهج الدرا�صة الأدبية، 
ونقد د. يو�صف نوفل، اأبحاث اليرموك، المجلد الأول، العددان: الأول والثاني، 1403ه�، 
1983م، �س 187: 190، د. ر�صاد ر�صدي، النقد والنقد الأدبي، �س17: 20، 57: 67، 82: 
90، د. م�صطفى نا�صف، درا�صة الأدب العربي، �س 95: 190، د. زكي نجيب محمود، 
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في فل�صفة النقد، �س 28 : 40، 122، 123، 222: 226، د. عزالدين اإ�صماعيل، التف�صير 
النف�صي لالأدب، �س 12، وكَذا كتاَبُه، الأ�ص�س الجمالية في النقد العربي، �س63: 128، د. 
لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي لالأدب، �س 151، 152، 194، زينب فوؤاد عبدالكريم، 
�صعر محمد عبدالغني ح�صن درا�صة فنية، �س 7: 9، محمود علي عبدالمعطي، �صعر اأبي 

الح�صن التهامي درا�صة فنية، �س 3: 14.
)8( د. �صيد البحراوي: علم اجتماع الأدب، �س 47.

)*(  انظِر الق�صيدَة بالديواِن: �س 308: 317.
)9( د. عز الدين اإ�صماعيل: الأدب وفنونه، �س 119.

)10( د. محمد ح�صن عبد اهلل: ال�صورة والبناء ال�صعري، �س 20.
)11( د. نبيل راغب: مو�صوعة الإبداع الأدبي، �س 83. 

)12( انظر: د. عثمان موافي، في نظرية الأدب، �س 26، د. توفيق الفيل، من ق�صايا النقد 
والبالغة، �س 177، د. محمد عناني، الأدب وفنونه، �س 68.

)13( د. محمد فكري الجزار: العنوان و�صميوطيقا الت�صال الأدبي، �س35. 
)14( انظر: د. جميل حمداوي، ال�صميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد 

الخام�س والع�صرون، العدد الثالث، يناير، مار�س 1997م، �س 96، 97.
)15( انظْر عَلى �صبيِل المثاِل: العبا�صي، معاهد التن�صي�س، 209/2، د. اأحمد بدوي، اأ�ص�س 
الأدبي عند  النقد  307، د. محمد طاهر دروي�س، في  العرب، �س  الأدبي عند  النقد 

العرب، �س 297.
)16( انظر: الديوان، �صرح وتحقيق د. علي نجيب عطوي، �س 461.

)17( انظر: د. جميل حمداوي، المرجع ال�صابق، �س 106: 109.
)18( انظر: محمود علي عبدالمعطي، �صعر اأبي الح�صن التهامي درا�صة فنية، �س 97، 101. 
يواِن هَو )3394( بيتًا، وعدَد الق�صائِد  تجدُر الإ�صارُة اإَلى اأنَّ مجموَع الأبياِت ِفي الدِّ

يواِن )79( ق�صيدًة. ِفي الدِّ
)19( كري�صتوفر كودويل: الوهم والواقع، درا�صة في منابع ال�صعر، �س 221. 

)20( د. يو�صف ح�صين بكار: بناء الق�صيدة العربية، �س 339.
مجلة  الم�صادر،  بالن�صو�س  عالقاته  �صوء  في  الن�س  قراءة  ب�صي�صو:  عبدالرحمن   )21(

ف�صول، العدد الأول، �صيف 21997م، �س 89.
)22( انظر: د. محمد حما�صة عبد اللطيف، الجملة في ال�صعر العربي، �س 89: 196.

)23( نف�صه، �س 193.
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)24( قِد ا�صتدلَّ اأحمد قب�س بعدٍد كبيٍر مْن اأبياِت هِذِه الق�صيدِة كحكٍم واأمثاٍل �صائرٍة، وذلَك 
وحديِثِه،  قديِمِه  العرِبي  عِر  ال�صِّ ِفي  والأمثاِل  الحكِم  مَن  الكثيَر  حَوى  الَِّذي  كتاِبِه  ِفي 
 ،185  ،145  ،199 اأحمد قب�س، مجمع الحكم والأمثال في ال�صعر العربي، �س  انظر: 

.521 ،489 ،255 ،186

)25( د. محمد غنيمي هالل: النقد الأدبي الحديث، �س 373.
)26( د. عبدالواحد عالم: ق�صايا ومواقف في التراث النقدي والبالغي، �س 108.

)27( د. �صوقي �صيف: الرثاء، فنون الأدب العربي، الفن الغنائي )2(، �س 11.
ُر فيِه تاأثيرًا قوّيًا  و فكرٍة اأَو م�صاهدٍة ُتوؤثِّ اعِر اإَلى مو�صوٍع اأَ )28( العاطفُة ُيراُد بَها: نزوُع ال�صَّ
ُة ِهي  ا يجِري بخواطِرِه؛ فالعاطفُة الأدبيَّ يدفُعُه اإَلى التَّعبيِر عْن م�صاعِرِه، والإف�صاِح عمَّ
اِء، والعاطفة متفاوتة ِفي النُّ�صو�ِس، تفاوُتَها  ُة الَِّتي يثيُرَها الأديُب ِفي نفو�ِس القرَّ القوَّ
نوِعَها  عَلى  والحكُم  العاطفِة،  هِذِه  مْن  لوٍن  مْن  ن�سٌّ  يخُلو  وَل  اأ�صحاِبَها،  نفو�ِس  ِفي 
ٍة ون�صوٍة، َوِفي  َها ِفي الفخِر مظهُر عزَّ ، فِهي ِفي كلِّ غر�ٍس بح�صِبِه. اإنَّ باختالِف النَّ�سِّ
اأَو  ٌة وفرٌح،  �صيِب رقَّ النَّ َوِفي  ٌع،  ثاِء حزٌن وتفجُّ الرِّ َوِفي  الهجاِء غ�صٌب وحقٌد وموجدٌة، 
ظِر اإَلى العاطفِة  و نفاٌق وملٌق. َوالَِّذي ُيراَعى ِفي النَّ �صجٌو وحزٌن، َوِفي المديِح اإعجاٌب اأَ
موُّ. انظر: د. محمد كامل الفقي، من  وعُة، وال�صُّ ُة، والرَّ دُق، والقوَّ اأموٌر اأربعٌة ِهي: ال�صِّ

عيون الأدب، �س 18، 19.
اأحِد  ِقَبَل  المناِم بخيٍر مْن  ِفي  ُروؤَي  قْد  بعَد موِتِه -  التِّهاِمي -  اأنَّ  اإَلى  الإ�صارُة  )*(  تجدُر 
وِم، فقاَل لُه: َما فعَل اهلُل بَك؟، فقاَل: غفَر ِلَي، فقاَل: باأِي الأعماِل؟.  اأ�صحاِبِه ِفي النَّ

ِة ولٍد ِلي �صغيٍر: قاَل بقوِلي ِفي مرثيَّ
ـــاَن َبـــيــــَن ِجــَواِرِه َوِجـَواِري ــــُه             �َصـتَّ َجـاَوْرُت اأَْعـَداِئــي َوَجـــاوَر َربَّ

          انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، �س 381، ابن العماد، �صذرات الذهب، 205/3، ابن  
الوردي، تاريخ ابن الوردي، 337/1، ابن كثير، البداية والنهاية، 20/12، اليافعي، مراآة 
العربية،  الآداب  تاريخ  اهلل(،  عطا  يو�صف  )ر�صيد  فيكتور  �صاروفيم   ،30/3 الجنان، 
العراقية، عدد  الأقالم  التهامي، مجلة  ين�صر من �صعر  العطية، ما لم  296/1، جليل 
1893م،  الأهرام،  الديوان، مطبعة  التهامي،  الح�صن  اأبا   ،159 1965م، �س  �صبتمبر 

مقدمة النا�صر، �س 1.
ابِع والخام�ِس، وَما فيَها مْن ف�صاٍد �صيا�ِصي  ِف عَلى بيئِة القرنيِن الرَّ )29( حوَل مزيٍد مَن التَّعرُّ
�س25  والأخ��ب��ار،  التراجم  في  الآث��ار  عجائب  تاريخ  الجبرتي،  راج��ع:  واقت�صاِدي، 
ومابعدها، محمود غناوي الزهيري، الأدب في ظل بنى بويه، �س 115، د. طه ح�صين، 
30،29، حامد  المتنبي، �س  70، وكَذا كتاَبُه: مع   :45 العالء، �س  اأبي  تجديد ذكرى 
عبدالقادر، فل�صفة اأبى العالء م�صتقاة من �صعره، �س 46، 62، د. عائ�صة عبدالرحمن 
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)بنت ال�صاطئ(، اأبو العالء المعري، �س 84: 86، علي الجندي، �صور البديع، 113/1، 
بطر�س الب�صتاني، اأدباء العرب في الأع�صر العبا�صية،  293/2: 299، اأني�س المقد�صي، 
�صاعر  المتنبي  �صلق،  28، د. علي   :7 العبا�صي، �س  الع�صر  العربي في  ال�صعر  اأمراء 
23، د. عبدالنعيم ح�صنين، اإيران في   ،22 األفاظه تتوهج فر�صانًا تاأ�صر الزمان، �س 
ظل الإ�صالم في الع�صور ال�صنية وال�صيعية، �س 34: 47، ال�صباعي بيومي، تاريخ الأدب 
العربي في الع�صر العبا�صي بغير الأندل�س والمغرب، �س 6: 8، 107، نيكل�صون، تاريخ 
الأدب العبا�صي، �س 33: 45، د. اأحمد كمال زكي، د. رجاء عيد، اأعالم على الطريق، 
�س133، 134، د. �صالح محمد عبدالحافظ، ال�صنعة الفنية في �صعر المتنبي، �س26: 
32، خليل �صرف الدين، المو�صوعة الأدبية المي�صرة )3(، المتنبي اأمة في رجل، �س9، 

10، د. عبدالحميد القط، المتنبي بين محمود �صاكر وطه ح�صين، �س23.

باأخبار  الحنفا  اتعاظ  المقريزي،   ،331  ،9/9 التاريخ،  الكامل في  الأثير،  ابن  انظر:   )30(
العالء،  اأبى  ذكرى  تجديد  ح�صين،  طه  د.   ،595  :587/1 الخلفا،  الفاطميين  الأئمة 
�س54، د. عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، 78/3: 80، د. محمد جمال الدين �صرور، 

م�صر في ع�صر الدولة الفاطمية، �س 132، 133.
الأع�صى،  القلق�صندي، �صبح   ،443/10  ،230/9 ال�صابق،  الم�صدر  الأثير،  ابن  انظر:   )31(
 ،190/2 الأع��الم،  الزركلي،   ،160  ،155/2 ال�صابق،  الم�صدر  المقريزي،   ،203/4
الدولة  �صيد،  اأيمن محمد  د.   ،68  :58 ال�صابق، �س  المرجع  د. طه ح�صين،   ،202/8

الفاطمية في م�صر، تف�صير جديد، �س 122.
)32( المبرد: كتاب التعازي والمراثي، �س 27.

النقدي،  م�صمونها  حول  حوار  للق�صيدة،  الع�صوية  الوحدة  العزب:  اأحمد  محمد  د.   )33(
مجلة الهالل، نوفمبر 1979م، �س 78.

حازم  انظر:  ِد،  الجيِّ المطلِع  ِف��ي  اِد  النُّقَّ معاييِر  عَلى  ِف  التَّعرُّ م��َن  ولمزيٍد  ه��ذا،   )34(
القرطاجني، منهاج البلغاء، �س 206، ابن �صنان الخفاجي، �صر الف�صاحة، �س 254، 
د. محمد طاهر   ،308  :297 العرب، �س  الأدب��ي عند   النقد  اأ�ص�س  ب��دوي،  اأحمد  د. 
دروي�س، في النقد الأدبي عند العرب، �س 296، د. يو�صف ح�صين بكار، بناء الق�صيدة 
الحليم حفني،  64، د. عبد  وال�صعر، �س  اأنا  276، �صفيق جبري،   :273 العربية، �س 
النقد  ق�صايا  من  الفيل،  توفيق  د.   ،6 �س  النف�صية،  ودللته  العربية  الق�صيدة  مطلع 

والبالغة، �س 177، 190: 196.
)35( انظر: د. اأحمد �صيف، مقدمة لدرا�صة بالغة العرب، �س 151، د. محمد عبد المطلب، 

البالغة والأ�صلوبية، �س 175.
)36( العبا�صي: معاهد التن�صي�س، 209/2، 242/4. 
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)37( ابن حجة الحموي: خزانة الأدب، �س 13.
)38( انظْر عَلى التَّرتيِب: د. اأحمد بدوي، اأ�ص�س النقد الأدبي عند  العرب، �س 307، د.محمد 

طاهر دروي�س، في النقد الأدبي عند العرب، �س 297.
القديم،  العربي  النقد  في  والتركيب  الإف��راد  جدلية  المطلب،  عبد  محمد  د.  انظر:   )39(

�س148.
)40( نف�صه، �س 148.

)41( مخيمر �صالح: رثاء الأبناء في ال�صعر العربي، �س 150، 151.
)42( حازم القرطاجني: منهاج البلغاء، �س 300.

)43( مخيمر �صالح: رثاء الأبناء في ال�صعر العربي، �س 160.
)44( د. جابر ع�صفور: ال�صورة الفنية في التراث النقدي والبالغي، �س 209.

وتحقيق  واأدب��ه  حياته  التهامي  الح�صن  اأبو  الربيع:  حمد  عبدالرحمن  بن  محمد  د.   )45(
ديوانه، �س 72.

)46( د. اأحمد اأبو حاقه: البالغة والتحليل الأدبي، �س 126.
)47( انظر: ابن �صنان الخفاجي، �صر الف�صاحة، �س 238.

)48( د. اأحمد اأبو حاقه: البالغة والتحليل الأدبي، �س 128.
ة »خلَب«، 63/1. )49( انظر: الفيروزاآبادي، القامو�س المحيط، مادَّ

 ،113  ،112 �س  الأم��ث��ال،  كتاب  �صرح  في  المقال  ف�صل  البكري،  عبيد  اأب��ا  انظر:   )50(
الفريد،  العقد  ربه،  عبد  ابن   ،375/1 العرب،  اأمثال  من  الم�صتق�صى  الزمخ�صري، 

25/3، 41، العبدريال�صيبي، تمثال الأمثال، 503/2.

)51( د. اأحمد اأبو حاقه: البالغة والتحليل الأدبي، �س 127.
)52( ال�صفدي: الغيث الم�صجم، 193/2.

)53( انظر: د. اأحمد بدوي، اأ�ص�س النقد الأدبي عند العرب، �س 512.
)54( انظر: ه�. ب. ت�صارلتن، فنون الأدب، �س 211. 

)55( انظر: د. م�صطفى نا�صف، درا�صة الأدب العربي، �س 211.
)56( انظر: د. ح�صن فتح الباب، تجليات الهالل في ق�صائد ال�صعراء، المجلة العربية، العدد 

272، ال�صنة 24، رم�صان 1420ه�، يناير 2000م، �س 94.

)57( د. عبدالفتاح ل�صين: الخ�صومات البالغية والنقدية في �صنعة اأبي تمام، �س 185.
)58( انظر: زينب فوؤاد عبد الكريم، �صعر محمد عبدالغني ح�صن درا�صة فنية، �س 217.

)59( د. محمد غنيمي هالل: النقد الأدبي الحديث، �س 429.
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)60( د. رجاء عيد: في البالغة العربية، �س 253.
)61( انظر: زينب فوؤاد عبدالكريم، �صعر محمد عبدالغني ح�صن درا�صة فنية، �س 217.

)62( د. محمد غنيمي هالل: النقد الأدبي الحديث، �س 426.
)63( د. طلعت عبد العزيز اأبو العزم: الظواهر الفنية في ال�صعر الوجداني لدى �صعراء اأبولو، 

�س 174.
)64( محمد عبدالعظيم: في ماهية الن�س ال�صعري، �س 116.

)65( د. محمد عبدالمطلب: بناء الأ�صلوب في �صعر الحداثة، �س 381.
�صريعًة؛  اإ�صارًة  هَنا،  الم�صتقِّ  وجنا�ِس  دِر،  ال�صَّ عَلى  الَعُجِز  ردِّ  بنيَتي  اإَلى  اأ�صْرَنا  لقْد    )*(
ْكَراِر، و�صنتناولُهَما ب�صيٍء مَن التَّف�صيِل ِفي الجزِء الخا�سِّ  لبياِن �صلِتِهَما الوثيقِة بالتَّ

بالمو�صيَقى. 
يو�صف،  عبدالجليل  ح�صني  د.   ،417 �س  ال�صناعتين،  الع�صكري،  هالل  اأب��ا  انظر:   )66(

مو�صيقى ال�صعر العربي، 173/1.
)67( د. محمد عبدالمطلب: بناء الأ�صلوب في �صعر الحداثة، �س 405.

)68( انظر: الفزويني، الإي�صاح، �س 507، مجدي وهبه، معجم م�صطلحات الأدب، �س473.
)69( ال�صكاكي: مفتاح العلوم، �س 401، وانظر اأي�صًا: د. اأحمد مطلوب، معجم الم�صطلحات 

البالغية وتطورها، 410/2. 
محمود   ،145/5 الأع��الم،  الزركلي،   ،382/17 النبالء،  اأعالم  �صير  الذهبي،  انظر:   )70(
ال��دول  ع�صر  �صيف،  �صوقي  د.   ،392/3 ال��ب��ارودي،  مختارات  ال��ب��ارودي،  �صامي 

والإمارات، �س 130.
)71( انظر: د. عز الدين اإ�صماعيل، في ال�صعر العبا�صي الروؤية والفن، �س 437: 439.

والق�صة  ال�صعر  في  درا���ص��ات  الأدب���ي،  الإب���داع  تجليات  البنداري،  ح�صن  د.  انظر:   )72(
والم�صرحية، �س 77: 80.

)73( اأبو الطيب المتنبي: الديوان، �صرح م�صطفى �صبيتي، 162/2. 
)74( انظر: ال�صفدي، الغيث الم�صجم، 308/2.

)75( نف�صه، 2/309.
)76( انظر: ابن �صاكر الكتبي، فوات الوفيات والذيل عليها، 268/2، 269.

)77( محمد بن عبد الرحمن حمد الربيع: اأبو الح�صن التهامي حياته واأدبه وتحقيق ديوانه، 
�س 112، 113.

)78( نف�صه، �س 114.
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)79( الحلبي: تاريخ حلب، �س 321.
)80( ابن العديم: الإن�صاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن اأبي العالء المعري، �صمن 
تعريف القدماء باأبي العالء، �س 564، ابن ف�صل اهلل العمري، م�صالك الأب�صار في 
عبدال�صالم  انظر:   .251 �س  العالء،  باأبي  القدماء  تعريف  �صمن  الأم�صار،  ممالك 
564، وانظر   ،251 باأبي العالء، جمع وتحقيق، �س  هارون واآخرين، تعريف القدماء 

كذلك: �صامي الكيالي، اأبو العالء المعرى، دفاع الموؤرخ ابن العديم عنه، �س 138.
)81( د. �صالح محمد عبد الحافظ: ال�صنعة الفنية في �صعر المتنبي، �س 292.

ال�صعر  »بحور  مقال  وجديده،  ال�صعراء  قديم  حول  اآراء  واآخ��رون:  اأني�س  اإبراهيم  د.   )82(
مو�صيقى  اأني�س،  اإبراهيم  د.  انظر:  عِر،  ال�صِّ اإن�صاِد  ِة  اأهميَّ وح��وَل   ،25 �س  واأوزان��ه«، 

ال�صعر، �س 160: 172.
اإَلى موقِف المر�صِل  ُة المبداأَ التَّنظيميَّ لباِقي الوظائِف، وت�صيُر  ُتَعدُّ الوظيفُة النفعاليَّ   )*(
ٍة  انطباعاٍت حقيقيَّ اإَلى تحديِد  تهدُف  فهَي  عْنَها،  ُث  يتحدَّ الَِّتي  الق�صاَيا  مْن مختلِف 
اأَِو  اإَليِه  بالمر�َصِل  المرتبطَة  لئَل  الدَّ ت�صتح�صُر  ُة  الإيعازيَّ الوظيفُة  ا  اأمَّ ٍة،  ت�صنُّعيَّ اأَو 

المخاطِب. 
.R.Jakobson، Essais de Linguistiquegenerale، p. 218 ، 219 )83(

)84( انظر: مخيمر �صالح، رثاء الأبناء في ال�صعر العربي، �س 49.
)85( ابن عبد ربه: العقد الفريد، 228/3.

)86( انظر: مخيمر �صالح: المرجع ال�صابق، �س 50.
ِف عَلى المزيِد مْن فل�صفِة اأِبي العالِء ِفي الحياِة وزهِدِه وت�صاوؤِمِه، انظر: د. طه  )87( للتَّعرُّ
في  العالء  اأبي  مع  كتابه،  وكذا   ،300  :298 �س  العالء،  اأبي  ذكرى  تجديد  ح�صين، 
العديم  ابن  الموؤرخ  دفاع  المعري،  العالء  اأبو  الكيالي،  �صامي   ،90  :32 �س  �صجنه، 
عنه، �س 177، حامد عبدالقادر، فل�صفة اأبي العالء م�صتقاة من �صعره، �س 62: 73، 
د.�صالح ح�صن اليظي، الفكر والفن في �صعر اأبي العالء المعري روؤية نقدية ع�صرية 
للتراث، �س 9: 53، 183: 185، د. �صوقي �صيف، ف�صول في ال�صعر ونقده، �س 114: 
116، وكذا كتابه: الفن ومذاهبه في ال�صعر العربي، �س 381، 385، نيكل�صون، تاريخ 
 ،348 �س  العربي،  الأدب  تاريخ  الزيات،  ح�صن  اأحمد    ،97 �س91:  العبا�صي،  الأدب 
د. عبدال�صتار ال�صيد متولى، اأدب الزهد في الع�صر العبا�صي، ن�صاأته وتطوره واأ�صهر 
167، د. يو�صف خليف، في ال�صعر العبا�صي نحو منهج جديد، �س   :142 رجاله، �س 
164، 165، 176: 185، د. عبداهلل التطاوي، الق�صيدة العبا�صية ق�صايا واتجاهات، 
�س 343: 356، اأني�س المقد�صي، اأمراء ال�صعر العربي في الع�صر العبا�صي، �س398: 
تركي   ،202  :185 �س  العبا�صيين،  ال�صعراء  اأع��الم  الطعمه،  ه��ادى  �صلمان   ،401
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اأبي العتاهية واأبي العالء المعري، مجلة جامعة الملك �صعود،  المغي�س، الزهد عند 
الآداب )2(، المجلد الرابع، 1412ه�، 1991م، �س 389: 449.

)88( اأبو العالء المعري: �صقط الزند، �صرح التبريزي، 977/3. 
)89( نف�صه، 259/2. 

)90( اأبو العالء المعري: اللزوميات، 388/2. 
)91( نف�صه، 127/2.

)92( اأبو العالء المعري: اللزوميات، 173/2. 
)93( انظر: اأبا العالء، ر�صالة الغفران، المقدمة، �س 7.

162/2، وانظْر كذلَك: ال�صفدي،  التبريزي،  الزند، �صرح  المعري: �صقط  العالء  اأبو   )94(
الغيث الم�صجم، 193/2، اأحمد تيمور با�صا، اأبو العالء المعري، ن�صبه واأخباره، �صعره، 

معتقده، �س 119.
)95( اأبو العالء المعري: �صقط الزند، �صرح التبريزي، 1011/3.  

)96( نف�صه، 284/1.  
)07( ال�صفدي: الغيث الم�صجم، 337/2.   

)98( د. محمد الهادي الطرابل�صي: بحوث في الن�س الأدبي، �س 127.
)99( انظر: محمود على عبدالمعطي، �صعر اأبي الح�صن التهامي درا�صة فنية، �س 336.   

)100( انظر: ابن ر�صيق، العمدة، 136/1، د. �صابر عبد الدايم، مو�صيقى ال�صعر العربي بين 
الثبات والتطور، �س 87.

و�صطوره، مجلة  العربي  ال�صعر  بحور  بين  النب�صية  الأط��وال  توازن  د. �صالح عيد:    )101(
ال�صعر، العدد 68، اأكتوبر 1992م، ربيع الآخر 1413ه�، �س 79.
)102( انظر: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، �س 205، 266، 269.

)103( مْن هوؤلِء عَلى �صبيِل المثاِل: ابن عبد ربه، العقد الفريد، 496/5.  
)104( انظر: د. رم�صان عبدالتواب، المدخل اإلى علم اللغة، �س 48.

)105( د. �صالح ح�صنين: المدخل اإلى علم الأ�صوات، �س 23.
)106( د. اإبراهيم اأني�س: مو�صيقى ال�صعر، �س 248.

كتور مخيمر �صالح ِفي كتاِبِه:  وِي ِفي �صعِر رثاِء الأبناِء للدُّ )107( راجْع اإح�صاَء حروِف الرَّ
رثاء الأبناء في ال�صعر العربي، �س 199.

المتنبي،  �صعر  الروي في  النطافي، حركة  المثاِل: د. محمد ذيب  �صبيِل  انظْر عَلى   )108(
مجلة كلية الآداب، جامعة الملك �صعود، المجلد الحادي ع�صر، العدد الثاني، 1984م، 
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�س 697، 698، 723، د. �صكري محمد عياد، مو�صيقى ال�صعر العربي، �س 126، 127، 
د.ح�صين ن�صار، القافية في العرو�س والأدب، �س 83، 84، د. ي�صرية يحيى الم�صري، 

بنية الق�صيدة في �صعر اأبي تمام، �س 99.
وُي األفًا وجَب التزاُمُه  وِي مبا�صرًة؛ فاإَذا كاَن الرَّ دُف ُهَو: حرُف مدٍّ اأَو ليٍن قبَل الرَّ )109( الرِّ
ُه يجوُز اأْن يتبادَل فتاأِتي بع�ُس  ا اإَذا كاَن واوًا اأو ياًء، فاإنَّ بعيِنِه ِفي كلِّ اأبياِت الق�صيدِة، اأمَّ
ة  َها بالياِء. انظر: الفيروزاآبادي، القامو�س المحيط، مادَّ الأبياِت مردوفًة بالواِو، وبع�صُ

»ردَف«، 138/3، 139، الخطيب التبريزي، الكافي في العرو�س والقوافي، �س 154.
)110( د. علي يون�س: نظرة جديدة في مو�صيقى ال�صعر العربي، �س 126.

)111( انظر: د. اإبراهيم اأني�س، مو�صيقى ال�صعر، �س 269، د. �صالح عيد، توازن الأطوال 
النب�صية بين بحور ال�صعر العربي و�صطوره، مجلة ال�صعر، العدد 68، اأكتوبر 1992م، 

ربيع الآخر 1413ه�، �س 75.
)112( د. ح�صنى عبد الجليل يو�صف: مو�صيقى ال�صعر العربي، 42/1.

 ،110  ،109 العربي، �س  ال�صعر  الجملة في  اللطيف،  د. محمد حما�صة عبد  انظر:   )113(
120، برتيلمالمبرج، علم الأ�صوات، �س 187.

)114( د. �صكري محمد عياد: مو�صيقى ال�صعر العربي، �س 127.
)115( انظر: د. اإبراهيم اأني�س، المرجع ال�صابق، �س 269.

)116( محمد الهادى الطرابل�صي: خ�صائ�س الأ�صلوب في ال�صوقيات، �س 19.
�صر  الخفاجي،  �صنان  اب��ن   ،321 �س  ال�صناعتين،  الع�صكري،  ه��الل  اأب��ا  انظر:   )117(
الف�صاحة، �س 83، د. عبدالقادر ح�صين، فن البديع، �س 109، مجدى وهبه، معجم 
الأدبي  التراث  من  نقدية  عزام، م�صطلحات  269، محمد  �س  الأدب،  م�صطلحات 

العربي، �س 177: 180، د. نبيل راغب، مو�صوعة الإبداع الأدبي، �س 99. 
ة »خطَر«، 21/2، 22. )118( انظر: الفيروزاآبادي، القامو�س المحيط، مادَّ

ة »غرَر«، 99/3، 100. )119( نف�صه، مادَّ
محمد  د.   ،80/2 النظار،  معيار  الزنجاني،   ،542 �س  الإي�صاح،  القزويني،  انظر:   )120(
�س74،  والقافية،  والعرو�س  وال�صرف  النحو  م�صطلحات  معجم  عباده،  اإبراهيم 
معجم  مطلوب،  اأح��م��د  د.   ،427 ���س  الأدب،  م�صطلحات  معجم  وه��ب��ه،  مجدي 
الأدب،  نظرية  في  موافي،  عثمان  د.   ،64  :61/2 وتطورها،  البالغية  الم�صطلحات 

�س 81، 82.
)121( ابن �صنان الخفاجي: �صر الف�صاحة، �س 187.

)122( انظر: د. عبدالقادر ح�صين، فن البديع، �س 49.
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ة »دهَر«، 222/2. )123( انظْر عَلى �صبيِل المثاِل: الفيروزاآبادي، القامو�س المحيط، مادَّ
)124( انظر: د. محمد عبد المطلب، البالغة العربية قراءة اأخرى، �س 363: 369.

)125( انظر: ابن ر�صيق، العمدة، 3/2، الزنجاني، معيار النظار، 88/2.
)126( د. عبدالقادر ح�صين: فن البديع، �س 126.

)127( انظر: ابن ر�صيق، الم�صدر ال�صابق، 3/2، الزنجاني، الم�صدر ال�صابق، 88/2. 
)128( انظر: د. محمد عبد المطلب، المرجع ال�صابق، �س 363: 369. 

)129( انظر: د. محمد الهادي الطرابل�صي، بحوث في الن�س الأدبي، �س 38، 39، د. ح�صني 
عبد الجليل يو�صف، مو�صيقى ال�صعر العربي، 179/1.

)130( عبدالرحيم الرحموني، محمد بو حمدي: تحليل ُلَغوي اأ�صلوبي لن�صو�س من ال�صعر 
القديم، �س 103.

)131( العبا�صي: معاهد التن�صي�س، 9/2. 
)132( الزنجاني: معيار النظار، 155/2. 

)133( د. عبدالقادر ح�صين: فن البديع، �س 91.



جـــــــــــــذور

قيمة ال�صرتاك يف - جذور

البلـــــد

ال�صعودية
الإمارات

قطر
البحرين
م�صقط
الكويت
اليمن

* ال�صعودية ودول اخلليج العربي
* الأفراد يف الوطن العربي

* الأفراد خارج الوطن العربي
* املوؤ�ص�صات كافة

)120( رياًل اأو ما يعادلها
)40( دولرًا
)45( دولرًا
)60( دولرًا

تر�صل قيمة ال�صرتاك على عنوان النادي �س.ب 5919 جدة 21432 فاك�صميلي 
6066695

الربيد الإلكرتوين:

Info@adabijeddah.com
www.adabijeddah.com

ثمن العدد ع�ســـ 20 ـــــرون رياًل �سعودياً اأو ما يعادلها

الأردن
م�صر
املغرب
تون�س
�صوريا
لبنان

20 رياًل

15 درهمًا

15 رياًل

1٫200 دينار

1٫200 دينار

1 دينار
150 رياًل

2 دينار
10 جنيهات

25 درهمًا

ديناير  3

100 لرية

3 دولرات

البلـــــد ال�سعرال�سعر



• وكالة التوزيع الردنية )ارامك�س ميديا(
�صندوق بريد 3371

رمز بريد 11181
عمان- اململكة الأردنية الها�صمية

تلفون:962-6-5358855+

• موؤ�ص�صة الأهرام للتوزيع
14 �صارع اجلالء

القاهرة- جمهورية م�صر العربية
+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• دار احلكمة
�صندوق بريد 2007

دبي- دولة الأمارات العربية املتحدة
تلفون:2665394-4-971+ )4 خطوط(

• موؤ�ص�صة الأيام/ مكتبات الأيام
�صندوق بريد 3262

املنامة- مملكة البحرين
تلفون: 973-17-617733+

+973-17-617770                

• دار القلم للن�صر والتوزيع والإعالن
�صندوق بريد 1107

�صنعاء- اجلمهورية اليمنية
تلفاك�س: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• ال�صركة املتحدة لتوزيع ال�صحف
�صندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة الكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• ال�صركة التون�صية لل�صحافة )�صوترب�س(
3 نهج املغرب

�س.ب 719
تون�س 1000 - اجلمهورية التون�صية

تلفون:  216-71-322499+

• �صركة الظالل للن�صر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�ص�صة العروبة التجارية املحرتمني
�صارع حارثة بن �صهل �س. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�صركة ال�صريفية للتوزيع وال�صحف )�صو�صرب�س(
ملتقى زتقة رحال بن اأحمد وزنقة �صان 

�صات�س
�صندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�صاء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�صركة ال�صورية لتوزيع املطبوعات
برامكة- جتاه ثانوية التجارة

دم�صق – اجلمهورية العربية ال�صورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�صعودية
- كنوز املعرفة - جدة �صارع ال�صتني

- مكتبة املتنبي - الدمام
- مكتبة دار الزمان- املدينة املنورة

- مكتبة ال�صرق- املدينة املنورة
- املكتبة الرتاثية- الريا�س

- ومكتبات اأخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي
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